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№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 1, 

21.03.2018 г. 

Теодора Костова kostova@ippm-bg.org  

 

Относно: Въпрос с искане за разяснение относно Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-

7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Необходимо е разяснение по отношение на текст на стр. 15 от 

насоките, който гласи „Важно!!! За проектите, които включват улично 

озеленяване и площади не са предвидени в настоящите Условия за 

кандидатстване специфични изисквания и документи“.  

 

 

 

Ограничението „Подпомагат се проекти, като в 

един проект могат да се включват обекти в не 

повече от четири населени места“ важи за 

всички допустими дейности, съгласно условията 

за кандидатстване. 
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1. Това означава ли, че в един проект, който включва обекти за улично 

озеленяване и/или площади могат да се включват обекти в повече от 4 

населени места? Т.е, че ограничението поставено отново на стр. 15 в 

II. Специфични изисквания за паркове и градини: 1. „Подпомагат се 

проекти, като в един проект могат да се включват обекти в не повече 

от четири населени места“ не важи за проекти за улично озеленяване и 

площади, а само за паркове и градини. 

С уважение, 

Теодора Костова 

Експерт програми и проекти 

 

 

Публикувано на 05.04.2018 г.  

№ 2, 

14.03.2018 г. 

Община Мизия obsh.mz@abv.bg  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛОЗАНОВА, 

Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедури чрез подбор  BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  

„ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО 

ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 

ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ по Подмярка 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 
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СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ от 

мярка 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., моля за следното разяснение:  

 

 Определения максимален бюджет от 400 000 евро за проект по 

цитираната процедура  включва ли и разходите за „невъзстановим” 

ДДС?  

 

С УВАЖЕНИЕ, /П/ 

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ 

В раздел 9 „Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване е 

регламентирано в какъв размер могат да бъдат 

общите разходи за едно проектно предложение 

на кандидат община, а не допустими или 

недопустими разходи. 

Съгласно т. 3 от раздел 14.3 „Недопустими 

разходи“ от Условията за кандидатстване – 

Недопустим разход е ДДС, с изключение на 

невъзстановим ДДС, когато е поет действително 

и окончателно от кандидати, различни от 

лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 

5 от Закона за данък върху добавената стойност. 

№ 3, 

29.03.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

Здравейте, 

 

3. Съгласно обявените насоки за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, 

ако общината е имала одобрен проект за училище, в настоящия прием 

 

 

 

3. Процедура чрез подбор – Площи. 

- Един кандидат може да подаде едно проектно 

предложение по настоящата процедура - Площи. 

-  При условие, че един кандидат няма подадени 

проектни предложения по обявените през 2018 
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може да кандидатства само за един проект от следните процедури по 

подмярка 7.2: 

- „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

- „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ 

- „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на спортна инфраструктура“ 

 

Правилно ли тълкуваме горното твърдение от насоките за 

кандидатстване? 

Поздрави 

г. процедури: Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от две проектни предложения по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Улици, Спорт, Енергийна ефективност. 

- При условие, че един кандидат има подадено 

проектно предложение по обявените през 2018 

г. процедури: Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от едно проектно предложение по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Улици, Спорт, Енергийна ефективност. 

№ 4, 

30.03.2018 г. 

Община Правец obshtina@pravets.bg 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с получено писмо с Ваш изх. №91-301 от 02.03.2018 г. с 

което ни уведомявате, че Община Правец не е допустим кандидат по 

вече отворените процедури за приеми на проектни предложение по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
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от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ бр. 60 от 2016 г.), 

бихме искали разяснения по следния въпрос. 

I. В утвърдените условия за кандидатстване точка 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатитеса разписани следните условия: 

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ в процедурата чрез подбор не 

могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя 

на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от ЗОП 

или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима 

държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не 

попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

и чл. 7 от Постановление № 162 на Министерски съвет от 2016 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (Обн., 

ДВ, бр. 53 от 2016 г.). Потенциалните кандидати не могат да участват 

в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна 

финансова помощ, в случай, че: 

1.1. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 
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217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 

353 е от Наказателния кодекс; 

1.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, 

за престъпление, аналогично по т. 1.1, в друга държава членка или 

трета страна; 

1.3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.4. е установено, че: 

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липса на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липса на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за допустимост или подбор; 

1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 

ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 288, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 

Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидата е установен; 

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

1.7. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на представената им неправомерна и несъвместима 
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държавна помощ. 

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.6 се отнасят за кмета на общината. 

Съответствието с изискванията по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 се 

доказват при кандидатстване само с декларация съгласно Приложение 

№ 2 от настоящите Условия за кандидатстване. 

Преди сключване на административния договор декларираните 

обстоятелства се доказват и се извършва проверка от ДФЗ-РА, 

относно същите: 

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни 

органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или 

заверени копия от тях. 

б) с декларация – за всички останали обстоятелства, които не са били 

декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във 

вече декларирани обстоятелства. 

3. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато 

ДФЗ-РА или друг компетентен орган установи, че 

кандидатът/бенефициента е създал изкуствено условията, необходими 

за получаване на това предимство, в противоречие с целите на 

европейското право и българското законодателство в областта на 

допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за 

кандидатстване. 

В описаните и утвърдени по-горе критерии за недопустимост на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По настоящите Условия за кандидатстване 

допустими кандидати са само общини, а 

допустимата дейност е свързана с изграждане 

и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение. Кандидатите общини 

съгласно националното законодателство са 
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кандидатитене е поставено изискване, общината да е недопустим 

кандидат, ако същата има влязъл в сила акт за установено публично 

държажно вземане по проект/и, финансирани от Програмата за 

развитие на селските райони за Периода 2007-2013 г., което е в 

противоречие с получено писмо с Ваш. Изх. № 91-301 от 02.03.2018 г. 

В тази връзка моля да уточните дали Община Правец е допустим 

кандидат по отворените процедури за прием по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ бр. 60 от 2016 г.) 

С уважение,  

РУМЕН ГУНИНСКИ  

Кмет на община Правец 

задължени в качеството си на публични органи 

да изграждат и подържат тази публична 

инфраструктура. Поради факта, че кандидатите 

са малки общини от селските райони, с малък 

годишен бюджет и приходи, няма да могат без 

предоставената подкрепа по настоящите 

Условия за кандидатстване да изпълнят 

задълженията си да изграждат и поддържат 

публичната инфраструктура. В тази връзка по 

настоящите Условия за кандидатстване се 

приема, че подкрепата се предоставя за да се 

защитят особено важни обществени интереси и 

поради това не се прилагат изискването на чл. 

54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 Публикувано на 13.04.2018 г.  

№ 5, 

04.04.2018 г. 

Силвия Александрова sma1@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 

на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 

 

 

 

Да. При оценка на проектното предложение ще 

бъде взето предвид общото население на всички 

населени места, като инвестицията не може да 

се изпълнява в повече от четири населени места, 

mailto:sma1@abv.bg
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7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., бих искала 

разяснение по следния въпрос: 

Един от критериите за оценка на проектно предложение е следният: 

Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, 

разположени на територията на общината, с общо население до …….. 

души (по данни на Националния статистически институт към края на 

годината, предхождаща датата на кандидатстване; за приеми на 

заявления за подпомагане, обявени през първото тримесечие на 2018 

г. се отчитат данни на Националния статистически институт към 

31.12.2016 г.) - отчита се броят на населението само на населеното 

място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 

Възнамеряваме да кандидатстване за инвестиции в четири населени 

места. Въпросът ми е при формиране на оценката за този критерии ще 

се вземат ли предвид населението и на четирите населени места? 

С уважение, 

Силвия Александрова 

съгласно условията за кандидатстване. 
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№ 6, 

09.04.2018 г. 

Ива Тановска tanovska.iva@gmail.com 

 

Във връзка с процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г., моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, допустими 

са разходите за консултантски услуги по управлението на проекта. 

В категорията на допустимите разходи не са предвидени разходи за 

екип за управление на проекта, съставен от служители на общината. 

 

В тази връзка, при условия, че разходите за управление на проекта, 

следва да се възложат като външна услуга и следователно в 

електронния формуляр на проекта, следва да се опишат в раздел 

"Външно възлагане". 

При условия, че не се предвижда възможността за съставяне на екип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В поле "Екип" в електронния формуляр за 

кандидатстване могат да се запишат, както 

служители на бенефициента, така и служители, 

които не са от общината. В случай, че е 

проведена процедура за управление на проекта 

и има избран изпълнител, лицата могат да бъдат 

включени в поле „Екип“. 
 

 

 

mailto:tanovska.iva@gmail.com
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
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за управление от служители на общината, как следва да се попълни 

раздел "Екип" в електронния формуляр за кандидатстване. 

 

2. Предвид задължението на бенефициентите да оповестяват 

финансирането по проектите и да прилагат мерки по публичност и 

комуникация и същевременно липсата на разходите за публичност и 

комуникация в категорията на допустимите разходи по процедурата, 

следва ли в проектното предложение да бъде включвана дейност по 

публичност и комуникация и ако да разходите за тази дейност, ще 

следва ли да се самофинансират от общината и съответно да бъдат 

включвани в бюджета на проекта. 

 

3. Относно предварителните дейности, във връзка с подготовката на 

проектното предложение (консултантски услуги по подготовка на 

проекта и за изработката на технически проект), тези дейности следва 

ли да се описват в електронната апликационна форма, съответно да се 

посочват отделни пера в бюджета на проекта и как следва да се 

отбележи продължителността им в графика на дейностите. 

 

Поздрави, 

Ива Тановска 

 

 

 

2. Разходите за информираност и публичност не 

са допустими за подпомагане, съгласно 

условията за кандидатстване и не следва да 

бъдат част от бюджета на проектното 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тези разходи следва да се опишат в раздел 

„Бюджет“, но не и в раздел „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“, в който се 

посочва продължителността на дейностите, след 

сключване на административен договор. 
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