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№, дата на 

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

Дата на публикуване 14.07.2020 г. 

Запитване 

№ 1 

(03.07.2020) 

 

Диляна Василева 

e-mail: dgovanikonsult@abv.bg 

 

Здравейте  

Моля, да изясните въпрос свързан с част от изискуемите 

документи по BG06RDNP001-7.015 - Процедура чрез подбор 

на проектни предложения по подмярка 7.6, а именно: 

1. По отношение на т.3 от раздел 24.1: "Нотариално 

заверено изрично пълномощно, в случай че документите 

не се подават лично от кандидата. Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg“." - Моля, да уточните кое лице 

трябва да бъде "Упълномощител" в пълномощното, предвид 

спецификата на органите на управление на местните 

поделения на вероизповеданията. 

2. По отношение на т.4 от раздел 24.1: "Нотариално 

заверено изрично пълномощно за лицата, упълномощени 

да вземат решения по отношение на кандидата местно 

поделение на вероизповеданията. Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg“." - Моля, да уточните кое лице 

трябва да бъде "Упълномощител" в пълномощното, и 

съотвотно кое трябва да е "Упълномощеното лице" предвид 

спецификата на органите на управление на местните 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Упълномощител" в пълномощното следва да е лицето 

представляващо кандидата според заповедта, протокола за избор 

или решението, издадени или утвърдени от съответния 

компетентен орган. 

 
 

2. "Упълномощител" в пълномощното следва да е лицето 

представляващо член на компетентните органи на местното 

поделение на вероизповеданията. 
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поделения на вероизповеданията. 

Запитване 

№ 2 

(07.07.2020) 

Детелина Иванова 

e-mail: det_ivanova@abv.bg 

Здравейте. В указанията за кандидатстване се казва, цитирам:  

"Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой 

от 5 точки по критериите за подбор". 

В тази връзка и предвид най-малко присъжданите от 

комисията за подбор 5 точки в критерий 1 Брой население, 

което ще се възползва от допустимите дейности, 1.1 

Инвестицията се изпълнява на територията на населено 

място с общо население до 500 души (по данни на 

Националния статистически институт към датата на 

кандидатстването), моля потвърдете, че ще се оценяват 

проекти, които кандидатстват с проект и защитават точки по 

един от двата критерия. 

 

 

В описаните от Вас критерии има съществена разлика, и тя се 

изразява в следното: 

Критерият "Подпомагат се проекти, които са получили 

минимален брой от 5 точки по критериите за подбор", заложен 

в Раздел 22. „Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“, по същество е критерии за допустимост на 

проектни предложения, т.е. няма да се подпомагат проектни 

предложения, които не са получили минимален брой от 5 точки 

по критериите за подбор. 

Самите критерии за подбор са приети от Комитета по 

наблюдение на ПРСР и са заложени в Таблица „Критерии за 

подбор по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата““ към същия Раздел 22., 

съобразно които оценителната комисия ще присъжда точки на 

кандидатите по процедурата. 

Предвид това, че всяко проектно предложение може да получи 

минимален брой от 5 точки, то всички проекти, които отговарят 

на условията за допустимост и в зависимост от тяхното 

класиране по критериите за подбор съобразно наличния по 

процедурата за подбор бюджет, ще могат да получат финансово 

подпомагане. 
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Дата на публикуване 31.07.2020 г. 

Запитване 

№ 3 

(18.07.2020) 

Петя Славчева 

e-mail: svteodortiron@abv.bg 

 
Уважаеми експерти, имаме въпрос във връзка с кандидатстване по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно 
наследство на селата“.  

 

В Условията за кандидатстване, в т. 13. 2. Условия за допустимост 
на дейностите:,  I. Подпомагат се проекти:, т 4 е записано: 

4. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните 

процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона 

за защитените територии и/или Закона за биологичното 
разнообразие със съответния компетентен орган по околна 

среда….“ 

24.1. Списък с общи документи: т.12. е записано: 
12. Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава 

шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за 

биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването 
на инвестиционното предложение, респективно се съгласува 

планът/програмата/проектът. Представя се във формат „pdf“ или 

„jpg“  
ВЪПРОСЪТ МИ Е: 

В нашият проект за кандидатстване по процедурата са включени 

СМР - ремонтни работи по чл. 151 от ЗУТ, за които не се изискват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, изисква се представяне на документа. 
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инвестиционни проекти и разрешение за строеж.  

Необходимо ли е да представяме документа по т. 24.1. Списък с 

общи документи: т.12 от условията за кандидатстване: Влязъл в 
сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда и/или Закона за 

биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването 
на инвестиционното предложение, респективно се съгласува 

планът/програмата/проектът. 

 

Запитване 

№ 4 

(20.07.2020) 

"В.Т.Митрополит ГРИГОРИЙ"  

e-mail: vt_mitropolia@abv.bg 

 

Във връзка със Заповед № РД09-481/22.06.2020 г. на 

Зам.министъра на МЗХГ, за утвърждаване на Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDMP001-7.015 подмярка 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на 

селата“ 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 Приложение № 3 към нея, 

моля да ни дадете разяснения и конкретни отговори на 

следните въпроси: 

1. т.4. от Раздел 24.1“ Нотариално заверено изрично 

пълномощно за лицата, упълномощени да вземат решения по 

отношение на кандидата местно поделение на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виж отговора на точка 2 от Запитване № 1 от 03.07.2020 

г. 
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вероизповеданията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. 

Кой трябва да е упълномощен и с какви правомощия? 

2. т. 14. 2. “Условия за допустимост на разходите,„т.10 

Съгласно чл. 9ж от ЗПЗП за разходите по т. 4 от Раздел 14.1. 

„Допустими разходи”, които са допустими преди подаване 

на проектното предложение, кандидатите трябва да са 

провели процедура за избор на изпълнител по реда на 

Постановление № 160 на Министерският съвет от 1 юли 2016 

г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на 

оферти и сключването на договори в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (Обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В 

случай, че кандидатите са сключили договори за тези 

разходи преди 6-ти януари 2018 г., се прилага т. 8.“ 

      Всички допустими разходи по т.4 от 14.2, за хонорари на 

проектанти, консултанти и авторски и строителен надзор, 

съгласно определеният им максимален процент в 14. 2. 

„Условия за допустимост на разходите“, няма да надхвърлят 

стойността от 30 000 лв.без ДДС, за всеки отделен разход. 

   В случай, че кандидатите са сключили договори за 

разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” след 

6-ти януари 2018 г и преди подаване на проекта, на 

стойности под праговете на чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 

160/2016 г.,какви документи се изискват  - Договор на основа 

три Оферти в отговор на Запитвания и Протокол за оценка 

или Директно  възлагане с Договор, на основата на едно 

Запитване и Оферта? 

3. В  24.1. Списък с общи документи, т.25. „Окончателни 

 

2. За разходите по т. 4 въз основа на сключени договори 

след 6-ти януари 2018 г. и преди подаване на проектното 

предложение, на стойности под праговете на чл. 50 от 

ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. не е необходимо да се представят 

запитване за оферта и оферта.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Представят се задължително всички договори сключени 
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договори за услуги – обект на инвестицията, включително с 

посочени цена в лева или евро и срок за изпълнение. 

(Представят се за разходи по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими 

разходи“). Представят се във формат „pdf“ или „jpg”. 

Да се разбира ли, че трябва да се представят , окончателни 

договори  с всички изпълнители на услуги, по т.4 от Раздел 

14.1 „Допустими разходи“? 

4. Може ли Великотърновска митрополия да открие 

един потребителски профил, с един имейл адрес, за своите 

поделения, църкви и манастири, кандидати по подмярка 7.6, 

на упълномощено лице с КЕП и има ли ограничения за броя 

на проектните предложения в профила? 

до датата на подаване на проектното предложение.  

 
 
 
 

4. Функционалността на Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 

(ИСУН), е създадена по такъв начин, че да не ограничава 

възможността от един профил по една и съща процедура да 

бъдат подадени повече от едно проектно предложение. Важно е 

да се обърне внимание на това, че в този случай 

кореспонденцията ще се води само на асоциирания с профила 

електронен адрес. Също така, моля при подаване на проектните 

предложения да обърнете внимание на текста разписан в т. 23 от 

Раздел 21.2 „Оценка на административното съответствие и 

допустимост“ от Насоките за кандидатстване. 

Запитване 

№ 5 

(20.07.2020) 

e-mail: office@enprombg.com 

 

Здравейте,  

Във връзка с Условията за кандидатстване по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка  7.6. и по-

конкретно Раздел 14. 2. „Условия за допустимост на 

разходите”, точка 9 „…Изпълнителите на дейностите за 

проектиране, авторски надзор, консултантска дейност по чл. 

166 от ЗУТ и строителен надзор за обекти - недвижими 

културни ценности следва да имат в екипа по изпълнение 
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лице, включено в регистъра по чл. 165 от Закона за 

културното наследство….” 

  

Имам следния въпрос:  

1. Към кой момент е необходимо да бъде част от екипа 

на даденото дружество лицето, включено в регистъра по чл. 

165 от Закона за културното наследство и по какъв начин се 

удостоверява, че то е част от екипа ?  

  

2. Какво е тълкуванието на точка 10: 

„10. Съгласно чл. 9ж от ЗПЗП за разходите по т. 4 от Раздел 

14.1. „Допустими разходи”, които са допустими преди 

подаване на проектното предложение, кандидатите трябва да 

са провели процедура за избор на изпълнител по реда на 

Постановление № 160 на Министерският съвет от 1 юли 2016 

г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на 

оферти и сключването на договори в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (Обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В 

случай, че кандидатите са сключили договори за тези 

разходи преди 6-ти януари 2018 г., се прилага т. 8.”,  

  

при следната хипотеза:  

  

Ако дружество „Х” и Църква „У” имат сключен договор за 

предоставяне на консултантски услуги за подготовка и 

управление на проектно предложение, сключен на 01.01.2018 

г.  необходимо ли е да бъде проведена процедура по ПМС 

 

 

 

 

1. Към датата на сключване на договора с избрания изпълнител,  

лицето, включено в регистъра по чл. 165 от Закона за 

културното наследство, следва да е на трудов или граждански 

договор. 

 

2. Вижте отговор на т. 2 към Запитване № 4. 
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160, или ще бъде приложена т. 8: 

„За всеки заявен за финансиране разход по т. 1, буква „а”, т. 

2 и т. 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи”, кандидатът 

представя най-малко три съпоставими независими оферти, 

които съдържат наименованието на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на офертата, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, цена в лева 

или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за 

избор на доставчика/изпълнителя, запитване за офертата по 

образец съгласно Приложение № 5, а когато не е избрал най-

ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, 

обосновали избора му. В тези случаи, оценителната комисия 

по чл. 33, извършва съпоставка между размера на разхода, 

посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за 

финансиране разхода до най-ниския му размер, взимайки 

предвид и представената от кандидата мотивирана обосновка 

за направения избор” за предоставяне на три съпоставими 

оферти за този разход ? 

Запитване 

№ 6 

(23.07.2020) 

Стамен Кривошиев 

e-mail: stamenkrivoshiev@gmail.com 

 

Здравейте! 

Въпросът ми е свързан с критерия за допустимост. 

Съгласно Условията за кандидатстване, критерият за 

допустимост е посочен в следния текст: " 11.1. Условия за 

допустимост на кандидатите:  

1. По настоящите Условия за кандидатстване допустимите 

кандидати са местни поделения на вероизповеданията: 

1.1. Признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ 

 

 

 

В Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, 

ясно е разписано, че по настоящите Условия за кандидатстване 

допустими кандидати са само местни поделения на 

вероизповеданията, които са признати за юридически лица по 

силата на чл. 10 от ЗВ или са регистрирани като юридически 

лица съгласно чл. 20 от ЗВ. 

Кандидати извън посочената хипотеза се явяват недопустими по 

mailto:stamenkrivoshiev@gmail.com


 

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-7.015  по 

подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на 

селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и разяснения по тях  
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или 

1.2. Регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от 

ЗВ. 

ВЪПРОСЪТ Е СЛЕДНИЯТ: Чл.10 от Закона за 

вероизповеданията се отнася единствено и само до 

Българската православна църква. За останалите 

вероизповедания е валиден чл.14 от същия закон, който, 

обаче не е споменат в текста по т.11.1 от Условията за 

кандидатстване .  

Едно нетрадиционно вероизповедание, което притежава 

собственост на територията на селска община и има местна 

църква на същата територия, има ли правото да кандидатства 

/т.е. може ли да бъде допустим кандидат/ в качеството си на 

вероизповедание с централна регистрация, без да е 

необходимо съответната местна църква да се регистрира като 

юридическо лице, съгласно чл.20 от Закона за 

вероизповеданията?  

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО! 

настоящата процедура за подбор. 

Запитване 

№ 7 

(24.07.2020) 

Катинка Славова  

e-mail: katinka@abv.bg 

 

Здравейте, 

относно: попълване на Приложение №2 към Условията за 

кандидатстване,Основна информация за проектното 

предложение по процедура №BG06RDNP001-7.015 по 

подмярка 7.6 имам следното запитване: 

 

1. Какви настройки да се направят в таблицата в т. 2.3 , т.2.4 

и т.2.5 за  увеличение на размера на клетките, за да бъде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файлът на който е създадено Приложение 2 „Основна 

информация за проектното предложение“ не е заключен и за 

mailto:katinka@abv.bg


 

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-7.015  по 

подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на 

селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и разяснения по тях  
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видим целият текст попълнен в тях. него са приложими всички настройки, които позволява 

форматът Microsoft Excel Worksheet (.xlsx). 
 


