ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Публикувано на 05.04.2018 г.
№, дата на
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос
получаване
Община Правец obshtina@pravets.bg
№ 1,
30.03.2018 г.
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.
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

Разяснение от УО
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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
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
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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 Приложение
№ 2 от настоящите Условия за кандидатстване.
Преди сключване на административния договор декларираните
обстоятелства се доказват и се извършва проверка от ДФЗ-РА,
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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.
В тази връзка моля да уточните дали Община Правец е допустим

По настоящите Условия за кандидатстване
допустими кандидати са само общини, а
допустимата
дейност
е
свързана
с
реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина.
Поддържането на тази инфраструктура е от
особено важен обществени интереси. 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
4

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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
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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
Публикувано на 19.04.2018 г.
Светлана Динкова svil_mirpp@abv.bg
№ 2,
16.04.2018 г. Здравейте!
Имаме конкретен въпрос във връзка с разходите допустими за
консултантски услуги за управление на проект:
1. Допустимо ли е да бъдат заложени в бюджета на проекта
възнаграждения на служители на бенефициента, съгласно ПМС N189
за определяне на национални. правила за допустимост на разходите по
програмите, съфинансирани. от европейските структурни и
инвестиционни фондове, за програмен. период 2014 - 2020 г.

кандидатстване да изпълнят задълженията си за
изградят
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.

1. Разходи за управление на проекта,
осъществявано
от
служители
на
кандидата/бенефициента не са допустими по
всички обявени процедури по подмярка 7.2, тъй
като се приема като собствен принос към
проекта. Такъв разход не е предвиден в
Програмата за развитие на селските райони за
5
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2. При положение, че външен консултант за управление на проекта
към момента на кандидатстване не е избиран, съгласно ЗОП и
конкретните личности не са известни, чии имена, би следвало да се
запишат в полето Екип във формуляра за кандидатстване, при
положение, че в указанията за попълване в ИСУН е записано, че
полето е задължително?
Успешна седмица!

периода 2014- 2020 г.
2. 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“.

Общинска Администрация Свиленград
Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми"

№ 3,
18.04.2018 г.

Публикувано на 26.04.2018 г.
Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg
Кандидат община, която няма одобрени проекти за дейности по т. 1.1
от Заповед № 09 – 552 от 2 август 2016 г. на министъра на
земеделието и храните и няма одобрени проекти за дейности по т. 1.1
и т. 1.4 от Заповед № 09 – 988 от 14 декември 2016 г. на министъра на

Въпросът следва да бъде конкретизиран и да
обхваща само настоящата процедура чрез
подбор
на
проектни
предложения
BG06RDNP001-7.004.
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земеделието и храните, но има подадено и одобрено проектно
предложение по обявени през 2018 г. процедури чрез подбор:
Училище, Детска градина, Физкултурен салон, може ли да подаде 3
проектни предложения по следните обявени през 2018 г. процедури:
Енергийна ефективност, Площи, Улици?

Не става ясно какви проектни предложения са
подадени и одобрени през 2018 г. Приема на
проектни предложения все още не е приключил
и няма одобрени проектни предложения.
Моля да обърнете внимание на т. 5 от Раздел
11.1 от Условията за кандидатстване е
регламентирано, че:
Един кандидат може да подаде и не повече от
две проектни предложения по следните обявени
през 2018 г. процедури:
Улици „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите
към тях“ 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
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
Площи „Изграждане и/или обновяване на площи
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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 Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
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 Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.,
Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт,
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ 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.
Публикувано на 08.05.2018 г.
Бяла Слатина bslatina@mail.bg
№ 4,
03.05.2018 г.
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-7.004 - детска градина „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва
детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ 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
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., бихме искали
разяснения по следните въпроси:
1. Допустими ли са разходи по подмяна на дограма (ПВЦ или
алуминиева) и интериорни врати?
2. В Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-7.004,
в т.14.1 „Допустими дейности“ е дадена възможност за закупуване на
оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност. Въпроса ни е
има ли някакви ограничения относно вида оборудване/обзавеждане и
изисквания за ДМА/ДНА?
Допустимо ли е да се закупи оборудване/обзавеждане, което е
включено и фигурира в инвентарната книга, която ще бъде
представена към датата на подаване на проектното предложение с
разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване? В случай, че е
допустимо, то тогава как ще се преценява и има ли някакви критерии
за оценка на необходимостта от заявеното оборудване/обзавеждане по
проектите?

Отговор на въпрос № 1 и № 2:
По Процедура чрез подбор № BG06RDNP0017.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони, която включва
детска градина, финансирана чрез бюджета на
общината“ са допустими всички разходи,
свързани с оборудване и/или обзавеждане
в рамките на обекта, предмет на инвестицията.
Не са допустими за подпомагане:
- Разходи за закупуване на оборудване и
обзавеждане втора употреба;
- Оперативни разходи, включително разходи за
поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт;
- Закупуване на оборудване, включително
компютърен софтуер, над пазарната им
стойност;
- Инвестиции, които представляват обикновена
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
3. В т. 4 към раздел 14.1 „Допустими разходи“ са описани най-общо
разходите за консултантски услуги /в т.ч. хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична
устойчивост на проекта и др./, като е указано, че те не могат да
надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по
проект. В т.2 към раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“
е представено процентното ограничение по отделните дейности. Не
става ясно обаче къде могат да бъдат съотнесени разходите за дейност
„Оценка на съответствието“ на инвестиционните проекти – към буква
в) „Разходите за изготвяне на технически и/или работен проект …“
или към буква г) „Разходите за строителен надзор…“?
4. В раздел 14.3. „Недопустими разходи“ са описани всички
недопустими разходи по процедурата, като един от тях е: данъка върху
добавена стойност 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. Предвид това, ако в приложение 8
„ТДИ“ от условията за кандидатстване бъде отбелязана стойността с
ДДС, то тогава по какъв ред ще бъде възстановен този разход – от
бюджета на проекта или по друг ред?

подмяна;
3. Съгласно Условията за кандидатстване не е
допустим
разхода
за
„оценка
на
съответствието“. Пояснете въпроса си, какъв
разход сте имали предвид.

Отговор на въпрос № 4 и № 5:
Съгласно чл. 86 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г. разходите за
ДДС на общините с одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. се
изплащат от ДФ „Земеделие“. Редът за
извършване на тези плащания е подробно
уреден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
22.12.2017 г. за изпълнението на държавния
5. Как трябва да бъде попълнен раздела за бюджет в ИСУН 2020, при бюджет на Република България за 2018 г.
положение, че в Приложение 8 „ТДИ“ бъде отбелязана стойността на Предвид гореизложеното разходите за ДДС не
бюджета с включен ДДС, а в ИСУН 2020 няма отделен ред за ДДС-то се заявяват в проектното предложение.
и стойността се въвежда без ДДС?
Община Бяла Слатина
Публикувано на 22.05.2018 г.
№ 5,
София Димитрова sof.dimitrova@abv.bg
16.05.2018 г. Ако общината не е имала одобрени проекти за дейности по
Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и
храните и тя кандидатства в настоящия прием по обявените процедури
чрез подбор с проектно предложение за детска градина, то може ли
общината да подаде едно проектно предложение за улици и едно
проектно предложение за площи или общо 3 проекта - детска
градина, улици и площи?
С уважение,
София Димитрова, главен експерт "ЗГВрЕС", ОбА - Баните

В случаите, когато общината няма подадени
проекти по предходни приеми може да подаде
едно проектно предложение по настоящата
процедура и съгласно посочените във въпроса
Ви процедури:
- едно проектно предложение по процедура №
BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи
улици
и
тротоари
и
съоръженията и принадлежностите към тях“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
- и едно проектно предложение 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“ 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.
№ 6,
01.06.2018 г.

Публикувано на 07.06.2018 г.
Община Троян tabakova@abv.bg
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявените
процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. на Съгласно чл. 86 от Закона за държавния бюджет
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
ПРСР,моля да получим отговор на следните въпроси:♦ В Условията за
кандидатстване по всички обявени процедури за подбор на проектни
предложения по подмярка 7.2. от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. са
посочени суми, представляващи максимален размер на общите
разходи за едно проектно предложение.
Моля, да уточните
посочените суми включват ли ДДС или не, в случаите, в които ДДС се
явява допустим разход по проектите на Община Троян, тъй като той
не подлежи на възстановяване в съответствие с националното
законодателство в областта на ДДС.
Предварително Ви благодарим!Снежина Табакова - главен експерт
"Планиране и проекти"

на Република България за 2018 г. разходите за
ДДС на общините с одобрени проекти по
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. се
изплащат от ДФ „Земеделие“. Редът за
извършване на тези плащания е подробно
уреден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от
22.12.2017 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
Предвид гореизложеното разходите за ДДС не
се заявяват в проектното предложение.

Калоян Христов ki_hristov@abv.bg
№ 7,
05.06.2018 г.
Здравейте,
Съгласно точка 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“:
14.1. „Допустими разходи“ от насоките за кандидатстване по
процедура № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва
детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ 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 за
финансиране са разходите, свързани с проекта, в това число разходи за
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както
в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното
предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат
да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по
проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.
При кандидатстване на община с одобрен инвестиционен проект,
изработен във фаза „Технически проект“, допустим разход ли ще бъде
възлагането на процедура за „Доработване на технически проект за
ремонт на детска градина“ по време на евентуалното изпълнение на
проекта, имайки предвид ,че разходът за услугата ще бъде
предварително заложен в бюджета на проектното предложение при
спазване заложените в Насоките по процедурата проценти

Съгласно т. 6, букви „б“ и „г“ от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ и т. 14
и т. 17 от Раздел 24 „Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване“ за да е
допустим проекта е необходимо към проектите
да се представят одобрен инвестиционен проект,
изработен във фаза „Технически проект” или
15

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
ограничения?
Поздрави, Калоян Христов

„Работен проект” в съответствие с изискванията на
ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти и влязло
в сила разрешение за строеж.
Ако е предвидено, че одобрения инвестиционен
проект ще се доработва през евентуалното
изпълнение на проекта, то означава, че не са
изпълнени изисквания свързани с допустимостта на
проекта.
В т. 3 от Раздел IV. Изменение и прекратяване на
административния договор“ от Условията за
кандидатстване е предвидена възможност за
представяне на коригирани „Технически проект“ или
„Работен проект“, както и реда за оценка на
основателността на разходите.

Публикувано на 15.06.2018 г.
Калоян Христов ki_hristov@abv.bg
№ 8,
11.06.2018 г. Здравейте,
Във връзка с отворените процедури за кандидатстване по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 1. Вижте отговор на въпрос № 6 от 1 юни 2018
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., г.
имам следните въпроси:
1. Щом община кандидатства и смята да възстанови ДДС на проекта
от Министерство на финансите, как трябва да бъде отбелязан разходът
в електронния формуляр в ИСУН, като допустим разход по проекта
или не?
Поздрави, Калоян Христов
Калоян Христов ki_hristov@abv.bg
№ 9,
12.06.2018 г. Здравейте,
Съгласно точка 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“:
14.1. „Допустими разходи“ от насоките за кандидатстване по
процедура № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва
детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7

Въпросът е зададен за пореден път от Вас.
Отговора е публикуван в секция „Въпроси и
отговори“ към отворената процедура в ИСУН
под № 7 от 5 юни 2018 г.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., допустими
за финансиране са разходите, свързани с проекта, в това число разходи
за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както
в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното
предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат
да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по
проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.
При кандидатстване на община с одобрен инвестиционен проект,
изработен във фаза „Технически проект“, допустим разход ли ще бъде
възлагането на процедура за „Доработване на технически проект за
ремонт на детска градина“ след подаване на проекта, имайки предвид
,че разходът за услугата ще бъде предварително заложен в бюджета на
проектното предложение при спазване заложените в Насоките по
процедурата проценти ограничения?
Десислава Иванова desislavaivanova34@gmail.com
№ 10,
13.06.2018 г.
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с отворена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 Съгласно

Условията

за

кандидатстване
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
- Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони, която включва детска градина,
финансирана чрез бюджета на общината“ 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
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г,
бихме желали да отправим запитване за допълнителни разяснения,
както следва:
Допустимо ли е Община да кандидатства с проект за реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, общинска
собственост, като в проектното предложение са включени освен
разходи по реконструкция на сградния фонд и и разходи за
извършване на дейности по вертикална планировка на
сградата/сградите, както и изграждане на ограда?

разходите за извършване на дейности по
вертикална планировка не са допустими
дейности за подпомагане.
Забележка: Допусната е техническа грешка в
отговора на въпроса. Текста на отговора да се
четете и прилага по следния начин: „Съгласно
Условията за кандидатстване разходите за
извършване на дейности по вертикална
планировка са допустими дейности за
подпомагане.“.

Благодаря!
№ 11,

Публикувано на 25.06.2018 г.
Калоян Христов ki_hristov@abv.bg
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ,
РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА С
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
14.06.2018 г. Здравейте,
Във връзка с отворените процедури за кандидатстване 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
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
имам следните въпроси:
Съгласно насоките за кандидатстване по всяка процедура от мярка 7.2
от ПРСР кандидатите трябва да предоставят:
При одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие
дейностите, включени в проектите, трябва да бъдат съгласувани с
одобрената стратегия, декларация от председателя на колективния
управителен орган на местната инициативна група и/или местна
инициативна рибарска група.
1. По смисъла на насоките "одобрена" означава ли "финансирана" 1. По смисъла на насоките се има предвид
стратегия за ВОМР?
одобрени стратегии за ВОМР, без значение
финансирана ли е стратегията.
2. Голяма част от общините имат внесени за финансиране стратегии за 2. Не.
ВОМР, които са попаднали в резервния списък и не са финансирани.
Те трябва ли да представят декларация от председателя на
колективния управителен орган на местната инициативна група и/или
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МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, КОЯТО
ВКЛЮЧВА ДЕТСКА ГРАДИНА, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ 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 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
местна инициативна рибарска група?
Поздрави,
Калоян Христов
Община Първомай prsrparvomai@gmail.com
№ 12,
14.06.2018 г. Здравейте,
Съгласно точка 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“:
14.1. „Допустими разходи“ от насоките за кандидатстване по
процедура № BG06RDNP001-7.004 Детска градина „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва
детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ 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 за
финансиране са разходите, свързани с проекта, в това число разходи за
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както
в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното

Да, допустим разход е, но при спазване на
изискванията на т. 2, буква „в“ от Раздел 14.2.
„Условия за допустимост на разходите от
Условията за кандидатстване и т. 3 от Раздел IV.
Изменение и прекратяване на административния
договор“ от Условията за изпълнение е предвидена
възможност за представяне на коригирани
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„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ
УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ
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РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат „Технически проект“ или „Работен проект“, както и
да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по реда за оценка на основателността на разходите.
проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.
При кандидатстване на община с одобрен инвестиционен проект,
изработен във фаза „Технически проект“, допустим разход ли ще
бъде „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен проект"
за ремонт на детска градина“, който да се извърши след крайната дата
за подаване на проектни предложения (13.07.2018 г.)
Калоян Христов ki_hristov@abv.bg
№ 13,
18.06.2018 г. Здравейте,
По процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА
ГРАДИНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ
ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА
ОБЩИНСКА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ,
КОЯТО
ВКЛЮЧВА
ДЕТСКА
ГРАДИНА,
ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА“ възникна
следния въпрос:
Допустим разход ли извършването на архитектурно-конструктивно
заснемане и издаване на технически паспорт на сграда на целодневна
детска градина и има ли процентно ограничения на тези разходи?

Разходите са допустими съгласно т. 4 от Раздел
14.1. „Допустими разходи” от Условията за
кандидатстване.
В т. 2 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост
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РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Поздрави,
Калоян Христов

на разходите“ от Условията за кандидатстване
са предвидени техните лимити.
Разхода
за
архитектурно-конструктивно
заснемане попада в обхвата на т. 2, буква „в“ от
Раздел 14.2 „Условия за допустимост на
разходите“ - Разходите за изготвяне на
технически и/или работен проект, като част от
разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими
разходи” не могат да надхвърлят 5 на сто от
допустимите разходи по т. 1, буква „а” от Раздел
14.1. „Допустими разходи”.
Разходите за технически паспорт попада в
обхвата на т. 2, буква „г“ от Раздел 14.2
„Условия за допустимост на разходите“ Разходите за строителен надзор, като част от
разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими
разходи” не могат да надхвърлят 2 на сто от
допустимите разходи по т. 1, буква „а” от Раздел
14.1. „Допустими разходи”.

23

