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„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ 

ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

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. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
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№, дата на 

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

№ 1, 

16.03.2018 г. 

Мая Топалова (tabakova@abv.bg) 

Здравейте! 

Бихме искали да ви помолим за уточнение относно следното - 

общинска сграда, публична общинска собственост, в която се 

предоставят здравни услуги, попада ли в обхвата на тази процедура 

т.е. допустимо ли е да кандидатстваме за нейния ремонт? 

С уважение, 

Мая Топалова 

1. Не е допустимо да се кандидатства със 

сгради, в които се предоставят здравни услуги. 

В т. 3 от раздел. 13.3 „Недопустими дейности“ 

от Условията за кандидатстване е предвидено, 

че безвъзмездна финансова помощ не се 

предоставя в сгради за здравеопазване на 

територията на цялата страна. Съгласно 

допустимата дейност може да се кандидатства 

за общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги. В раздел „Обяснителни 

бележки“ е дадено определение на термина 

„обществени услуги“ и това са услуги, 

предоставяни за задоволяване на обществени 

потребности, по повод на чието предоставяне 

се извършват административни услуги в 

сгради, които се използват от администрацията 

на общината. В определението за обществени 

услуги не попадат здравните услуги. 
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№ 2,  

19.03.2018 г. 

 

Ивелина Георгиева ivmiteva@gmail.com 

 

Здравейте, 

 

ние сме общинска библиотека. Бихме искали да попитаме дали сме 

допустим кандидат за кандидатстване по мярка 7.2, защото не ни 

стана ясно, а от общината ни казаха, че не сме защото не 

предоставяме обществени услуги.  

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

Ивелина Георгиева 

 

По Процедура чрез подбор BG06RDNP001-

7.008 - енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ 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., допустими кандидати са 

само общини за общински сгради, които 

предоставят административни услуги за 

задоволяване на обществени потребности, по 

повод на чието предоставяне се извършват 

административни услуги в сгради, които се 

използват от администрацията на общината. 

№ 3, 

20.03.2018 г. 

 

Петя Александрова pma13@abv.bg  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-

7.008 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
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общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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., бихме 

желали да отправим запитване за допълнителни разяснения, както 

следва: 

1.  В рамките на един проект има ли ограничение за броя на обектите, 

които ще бъдат реконструирани.  

2. Възнамеряваме по процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ да кандидатстваме с проект. Съгласно насоките към 

документите за кандидатстване ще предоставим обследване за 

енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за 

енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по 

реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност и Наредба № Е-

РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В 

обследването като необходими мерки за подобряване на енергийната 

ефективност на сградата е описано ремонт на покривна конструкция. 

Въпросът ми е ремонта на покривната конструкция допустим разход 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Няма ограничение за броя на обектите. 

 

2. Да, разходите са допустими, ако са 

предписани като задължителни за сградата в 

обследването.  

Отговорът се съдържа и във Таблица за 

направени предложения и коментари в процеса 

на обществено обсъждане на проекта на 

условията за кандидатстване, качени в ИСУН 

към документ „Заповед и обява за откриване на 

процедура“. 
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по проекта ли е? 

3. Съгласно т. 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“ от 

условията за кандидатстване по процедура „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ обосноваността на заявените за финансиране 

разходи ще се преценява чрез съпоставяне с определените 

референтни разходи. Към документите за информация към условията 

за кандидатстване е приложен „Списък с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни 

разходи“ /Приложение № 4/, но към него не се описани референтни 

разходи. Моля да ни информирате къде е публикувана информация за 

референтните разходи, и ако същите ги няма публикувани да ни 

предоставите информация за тях.  

Предварително благодаря за отговорите! 

С уважение, 

Александрова 

 

3. Съгласно условията за кандидатстване се 

публикува само „Списък с наименованията на 

активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи“, но не е и 

тяхната референтна стойност. 

№ 4, 

23.03.2018 г. 

 

Ваня Манчева, Община Съединение vanya.mancheva@abv.bg 

 

Здравейте,  

Община Съединение възнамерява да кандидатства с проект за 

"Ремонт, оборудване и/или обзавеждане на съществуваща сграда 

Народно читалище "Съединение - 1875", гр. Съединение, Община 
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Съединение, с цел подобряване Енергийна ефективност на сградата  

по  ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.008 - 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, 

ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, 

В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

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.  

 

Въпроса ни е, при положение, че сградата е общинска публична 

собственост - собственик Община Съединение, обявена е за 

обществена сграда с местно историческо/културно значение с 

решение на Общински съвет - Съединение, ползва се от Народно 

читалище "Съединение-1875",   

гр. Съединение, допустимо ли е Община Съединение да кандидатства 

с проектно предложение  за "Ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на съществуваща сграда Народно читалище "Съединение - 1875", гр. 

Съединение, Община Съединение, с цел подобряване Енергийна 

ефективност на сградата?  

 

 

 

 

 

 

 

Не, не е допустимо.  

По Процедура чрез подбор BG06RDNP001-

7.008 - енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ 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., допустими кандидати са 

само общини за общински сгради, които 

предоставят административни услуги за 

задоволяване на обществени потребности, по 
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Ваня Манчева   

Главен експерт "ТСПГСЕУСДД" в Община Съединение 

повод на чието предоставяне се извършват 

административни услуги в сгради, които се 

използват от администрацията на общината. 

Публикувано на 05.04.2018 г.  

№ 5,  

28.03.2018 г. 

 

Община Бяла Слатина bslatina@mail.bg  

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.008 - енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ 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., бихме искали разяснения по следните въпроси: 

1. В случай, че покрива на сградата, за която се предвижда да 

бъдат изпълнени мерки за ЕЕ, е тип „скатен“ и силно е 

компрометирана неговата конструкция, допустимо ли е в 

Работния/Техническия проект да бъде включено ремонт или направа 

на нова покривна конструкция?  

2. В случай, че в доклада от обследването за енергийна 

ефективност се включи като задължителна мярка полагането на 

топлоизолация по покривната плоча, допустимо ли е тя да бъде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговор по въпроси 1, 2, 3, 5 и 6:  

Разходите са допустими, само ако са 

предписани като задължителни за сградата в 

обследването за енергийна ефективност и 

работния/технически проект е съобразен с това. 
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положена по ребрата на покривната конструкция?   

3. Допустимо ли е в Работния/Техническия проект да бъдат 

включени СМР дейности, свързани с подсилване на конструкцията на 

сградата, преди прилагането на мерки за ЕЕ? В случай, че е 

допустимо, на какво основание могат да бъдат включени в 

Работния/Технически проект, тъй като разхода за 

техническо/конструктивно обследване не е допустим за финансиране 

по процедурата. 

4. При положение, че обект на интервенция по процедура 

BG06RDNP001-7.008 е сграда публична общинска собственост, в 

която се предоставят обществени услуги в част от помещенията, а 

останалата част са отдадени под наем или са предоставени за 

управление, в този случай допустимо ли е да се интервенира върху 

цялата сграда?  

5. Допустими ли са разходи за цялостното изграждане на нова 

система за отопление и поддържане на микроклимата /отоплителна 

инсталация,  тръби,  отоплителни тела и т.н/?  

6. В Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

7.008, в т.13.1 „Допустими дейности“ е дадена възможност за 

подпомагане изпълнението на СМР за „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“. Същевременно в Списък с определените 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Не. Допустими кандидати са само общини, за 

общински сгради, които предоставят 

административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности и се ползват от 

общинската администрация само за обичайна 

управленска/регулаторна дейност. 
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референтни разходи /Приложение №4/, в т.3 са посочени 

„Строително-монтажни работи, които са свързани единствено с 

възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат 

на мерките за енергийна ефективност“. Означава ли това, че ще се 

подпомагат единствено и само СМР дейности, свързани с мерки за 

повишаване на ЕЕ?   

7. В продължение на горния въпрос, допустимо ли е 

извършването на ремонтни дейности в санитарните помещения в 

сградата, обект на интервенция по процедурата, с цел подобряване на 

ЕЕ в тези помещения? Става въпрос за подмяна на ВиК инсталации, 

подмяна на подова настилка, битово-горещо водоснабдяване и др. 

 

 

 

 

 

 

7. Тези разходи не са допустими, тъй като 

същите не водят до подобряване на 

енергийната ефективност на сградата. 

№ 6,  

29.03.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

Здравейте, 

1. Съгласно обявените насоки за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.008 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, ако 

общината има одобрен проект за училище, в настоящия прием може 

да кандидатства само за един проект от следните процедури по 

подмярка 7.2: 

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

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

 

 

1. Процедура чрез подбор – Енергийна 

ефективност 

- Кандидат община, която има одобрени 

проекти за дейността по т. 1.4 от Заповед № 09 

– 988 от 14 декември 2016 г. на министъра на 

земеделието и храните не е допустим кандидат 

по настоящите Условия за кандидатстване за 

същата дейност – Енергийна ефективност. 

- При условие, че един кандидат няма подадени 

проектни предложения по обявените през 2018 

mailto:ki_hristov@abv.bg
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към тях“ 

- „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ 

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

обзавеждане на спортна инфраструктура“ 

Правилно ли тълкуваме горното твърдение от насоките за 

кандидатстване?  

Поздрави 

г. процедури за Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от две проектни предложения по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Улици, Площи, Спорт. 

- При условие, че един кандидат има подадено 

проектно предложение по обявените през 2018 

г. процедури за Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от едно проектно предложение по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Улици, Площи и Спорт. 

№ 7, 

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“ 

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. 
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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 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.008 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ 

ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

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. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

11 
 

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 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По настоящите Условия за кандидатстване 

допустими кандидати са само общини, а 

допустимата дейност е свързана с 

реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна 

ефективност, която е от особено важен 

обществен интерес. Поради факта, че 

кандидатите са малки общини от селските 
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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 

райони, с малък годишен бюджет и приходи, 

няма да могат без предоставената подкрепа по 

настоящите Условия за кандидатстване да 

изпълнят задълженията си да 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. 

№ 8,  

02.04.2018 г. 

Starlight Sky draka.s@hotmail.com 

Здравейте! 

Във връзка с Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

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

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ имам следното 

запитване: 

1. Допустимо ли е в общинската сграда, с която се кандидатства 

по процедурата да има отдадени площи под наем? – напр. на банка, 

антена на мобилен оператор, пощенски клон. Има ли значение какъв 

е размерът на площта от сградата, отдадена под наем? 

2. Допустимо ли е в общинската сграда, с която се кандидатства 

по процедурата да се помещава читалище? 

 

 

 

 

 

1. Не. Допустими кандидати са само общини, за 

общински сгради, които предоставят 

административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности и се ползват от 

общинската администрация само за обичайна 

управленска/регулаторна дейност. 

2 и 3. Не. Административните сгради, са само 

сгради, които предоставят услуги, за 

mailto:draka.s@hotmail.com
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3. Допустимо ли е в общинската сграда да бъде комбинирана и в 

нея да се помещават освен кметство и например библиотека, архив, 

ритуална зала? 

 

4. Има ли ограничение в броя на сградите, включени в 

проектното предложение? 

 

5. В предварителните условия за кандидатстване по процедурата, 

общинските сгради трябва да отговарят на общинската програма за 

енергийна ефективност. В публикуваните условия за кандидатстване 

по процедурата това условие не е налично. Изискването към сградите 

запазва ли се? 

С уважение, Ели Виденова 

задоволяване на обществени потребности, по 

повод на чието предоставяне се извършват 

административни услуги в сгради, които се 

използват от администрацията на общината. 

4. В условията за кандидатстване няма 

ограничение за броя на сградите, обект на 

инвестиция. 

5. Условията за кандидатстване и изпълнение 

са утвърдени със Заповед № РД 09-

240/12.03.2018 г. на министъра на земеделието, 

храните и горите. 

№ 9,  

02.04.2018 г. 

Десислава Иванова desislavaivanova34@gmail.com 

Уважаеми Дами и Господа,  

Във връзка с отворена процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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., 
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бихме желали да отправим запитване за допълнителни разяснения, 

както следва: 

Допустимо ли е Община да кандидатства с проект за реконструкция, 

оборудване и обзавеждане на общинска сграда (с цел подобряване на 

енергийната й ефективност) - „Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с физически увреждания“, предвид че в същата се 

предоставят услуги за задоволяване на обществени потребности от 

администрацията на общината? 

 

 

Не. Допустимите разходи са само за общински 

сгради, които предоставят административни 

услуги за задоволяване на обществени 

потребности и се ползват от общинската 

администрация само за обичайна управленска/ 

регулаторна дейност. 

 Публикувано на 13.04.2018 г.  

№ 10,  

10.04.2018 г. 

Петя Александрова aleksandrova.p13@gmail.com 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-

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

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

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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., бих искала 

разяснение по следния въпрос: 

Към момента в административната сградата, с която възнамеряваме 

да кандидатстваме по отворената процедура по подмярка 7.2 се 

 

 

 

В условията за кандидатстване е предвидено, че 

сградата, с която се кандидатства, трябва да е 

общинска собственост и в нея да се предоставят 

административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности от администрацията 

на общината. 

Трябва да имате предвид, че съгласно 

Условията за кандидатстване не се подпомагат 

проекти при които дейността, включена в проекта, 

е била физически започната и/или извършена преди 
подаване на проектното предложение, независимо 

mailto:aleksandrova.p13@gmail.com
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извършва вътрешен ремонт, като административни услуги в нея ще се 

предоставят след извършването на вътрешния ремонт и преди 

подаването на проектното предложение. В този случай ще бъде ли 

допустимо с тази сграда да кандидатстваме за реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане с цел подобряване на енергийната 

ефективност по подмярка 7.2? 

С уважение, 

Александрова 

дали всички свързани плащания са извършени. 

 

 

№ 11,  

10.04.2018 г. 

Айсун Кошуджу azk2015@abv.bg 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001- 

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

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

подобряване на тяхната енергийна ефективност” 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., правим 

запитване за допълнителни разяснения, както следва: 

1. Допустимо ли е да се кандидатства за финансиране с 

административни сгради, общинска собственост, в които се 

помещава общинската администрация, но са отдадени и помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори на въпроси 1 и 2: 

Не. По процедурата, допустими кандидати са 

само общини за общински сгради, в които се 

предоставят административни услуги за 

mailto:azk2015@abv.bg
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под наем за предоставяне на банкови услуги, БТК услуги/монтирана 

антена на покрива/ и барче; 

 

2. Допустимо ли е да се кандидатства за финансиране с 

административни сгради, общинска собственост, в които освен 

администрацията на кметството се помещава и читалище и е 

отдадено под наем и помещение на БП ЕАД/за изплащане на пенсии 

и др.пощенски услуги/; 

Н-К Отдел „УТ” при Община Главиница - Айсун Кошуджу 

 

задоволяване на обществени потребности, по 

повод на чието предоставяне се извършват 

административни услуги в сгради, които се 

използват от администрацията на общината. За 

сградите, които са отдадени под наем, както и 

за читалището не е допустимо подпомагане по 

процедурата. 

 

 


