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Здравейте!  

Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения 

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 Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., искаме разяснения 

по следните въпроси: 

1. Уточнение относно следното - общинска сграда, публична 

общинска собственост, в която се помещават две 

образователни институции (детска градина и училище), 

попада ли в обхвата на тази процедура т.е. допустимо ли е да 

кандидатстваме за нейния ремонт?  

2. Съгласно т. 14.1. „Допустими разходи“ от условията за 

кандидатстване по процедура „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

1. По процедурата допустими кандидати са само общини за 

дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности. 

В съответствие с направеното в УК определение е допустимо, 

ако в една общинска сграда се намират детска градина и 

училище, да се кандидатства по процедурата.  

Следва да се има предвид, че детската градина трябва да е 

финансирана от бюджета на общината, а училището да е 

основно или средно, отново финансирано от бюджета на 

общината. Също така е допустимо училището да е 

професионална гимназия по § 10 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

2. По процедурата са допустими разходите за оборудване, 

обзавеждане или компютърен софтуер, които ще допринесат 

до подобряване на енергийна ефективност на сградите.  

Не са допустими разходи за закупуване на всякакъв вид 

оборудване, обзавеждане или компютърен софтуер като 

посочените в примера Ви офис обзавеждане, компютърни 
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се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“, допустими за подпомагане 

са разходи за: “....реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на сгради и/или помещения и/или друга 

недвижима собственост...”; “...за закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане до пазарната им стойност“ и “.за 

придобиване на компютърен софтуер. 

Бихте ли ни дали разяснение какъв точно тип оборудване, 

обзавеждане и компютърен софтуер са допустими за 

закупуване по настоящата процедура? Допустимо ли е да се 

закупува например офис обзавеждане, климатична и 

вентилационна техника, компютърни конфигурации - хардуер 

и софтуер, които да се използват за целите на предоставянето 

на обществени услуги? 

3. За разходите за авторски и строителен надзор по време на 

строителството трябва ли да се представят три съпоставими 

независими оферти? 

 

конфигурации - хардуер и софтуер, които ще се използват за 

целите на предоставянето на обществени услуги. 

Посочената във Вашето запитване климатична и 

вентилационна техника е допустима за подпомагане, тъй като 

е оборудване, което ще допринесе за подобряване на 

енергийна ефективност на сградата. Трябва да имате предвид, 

че необходимостта от закупуването на този вид оборудване 

следва да е предвидено като мярка в обследването за 

енергийна ефективност. При обследването се прави анализ 

какви мерки трябва да бъдат въведени освен на 

топлопреносната система, но и на въздушните и охлаждащи 

системи в сградата. 

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

от УК, извършени в процеса на подготовка на проекта и 

преди подаване на проектното предложение не се изисква 

провеждането на пазарни консултации.  

В т. 15 от Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ 

от УК е допусната техническа грешка в препратката, като е 

посочена т. 2 от Раздел 14.1. „Допустими разходи”, а не т. 4 

от Раздел 14.1. „Допустими разходи”. 

За разходите по т. 2 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” от 

УК се изисква представяне на три оферти, в случай, че 

разходът не е включен в списъка по т. 8 от Раздел 14.2. 

„Условия за допустимост на разходите“ от УК. 
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№ 2 от 

28.07.2022 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

Молим за разяснение по следния текст, от 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите: 

3. При условие, че кандидата няма подадени проектни 

предложения по обявените през 2022 г. процедури: 

3.1. № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища 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 ПРСР 2014 – 2020 

г. 

3.2 № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в 

селските райони“ 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 2014 – 2020 г. 

може да подаде и едно проектно предложение по процедура 

№ BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

Максималният брой проектни предложения, които може да 

подаде кандидат община по четирите обявени процедури е 

две. 

Пример: Ако кандидатът подаде едно проектно предложение 

по процедура BG06RDNP001-7.021 – Вода, той може да 

подаде още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде едно проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища, той може да 

подаде още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде едно проектно предложение по 

процедура BG06RDNP001-7.017 – Улици, той може да подаде 

още едно проектно предложение само по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност. 

Ако кандидатът подаде проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност, той може да 

избере да подаде още едно проектно предложение по една от 

следните процедури - BG06RDNP001-7.021 – Вода или 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища, или BG06RDNP001-7.017 – 

Улици. 
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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 ПРСР 2014 – 2020 г. 

4. При условие, че един кандидат има подадено проектно 

предложение по обявената през 2022 г. процедура № 

BG06RDNP001-7.020 – 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 ПРСР 2014 – 2020 г., може да 

подаде и не повече от едно проектно предложение по 

процедура № BG06RDNP001-7.017 – 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 
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обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. 

ВЯРНО ЛИ Е НАШЕТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ ПО 

НАСТОЯЩИЯТ ПРИЕМ ЕДНА ОБЩИНА МОЖЕ ДА 

ПОДАДЕ САМО ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ В 

УЛИЦИ, ИЛИ В ПЪТ, ИЛИ ВЪВ ВИК, А АКО 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОДАДЕ ВТОРИ ПРОЕКТ, ТО ТОЙ 

МОЖЕ ДА Е САМО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНСКИ СГРАДИ? 

 

№ 3 от 

29.07.2022 г. 

 

Здравейте, 

Казвам се Т.А. - служител в община Болярово, област Ямбол. 

Във връзка с обявена процедура чрез подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.020 – 

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. имаме следният 

въпрос: 

По процедурата допустими кандидати са само общини за 

дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности. 

В допълнение, читалищата не са допустим кандидат по 

настоящата процедура. 
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РАЙОНИ 2014 – 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

 

 

1. Читалища допустими ли са за финансиране по настоящата 

процедура? 

 

№ 4 от 

29.07.2022 г. 

 

Уважаеми госпожи/господа, 

Моля за разяснения относно броя и вида на проектните 

предложения, които една община може да подаде общо по 

отворените за кандидатстване четири процедури 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.: 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“; 

BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към 

тях“; 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“; 

 

Виж отговор на запитване № 2 от 28.07.2022 г. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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 

 

 

 

BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция 

и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 

райони“. 

Въпросите, на които бихме искали да получим отговор са: 

1. Само по едно проектно предложение по всяка една от 

четирите процедури ли може да подаде една община-

кандидат? 

2. Подавайки по едно предложение по процедура, какъв е 

максималният броя на проектите, които една община може да 

подаде общо по четирите отворени процедури  и при какви 

условия?: 

 - ако една община подаде проект по процедура „Улици”, 

може ли да кандидатства и по процедурите „Пътища”, 

„Енергийна ефективност” и „Вода” и ако да - по всички тях, 

по част от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може 

да подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Пътища”, 

може ли да кандидатства и по процедурите „Улици”, 

„Енергийна ефективност” и „Вода” и ако да - по всички тях, 

по част от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може 

да подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Енергийна 

ефективност”, може ли да кандидатства и по процедурите 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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 

 

 

 

„Пътища”, „Улици” и „Вода” и ако да - по всички тях, по част 

от тях, по кои конкретно и колко проекта общо може да 

подаде? 

- ако една община подаде проект по процедура „Вода”, може 

ли да кандидатства и по процедурите „Пътища”, „Улици” и 

„Енергийна ефективност” и ако да - по всички тях, по част от 

тях, по кои конкретно и колко проекта общо може да подаде? 

 

Предварително Ви благодаря за отговора! 

 

№ 5 от 

01.08.2022 г. 

 

По процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, 

необходимо ли е провеждане на пазарни консултации за 

разходи по т.4 от Раздел 14.1, а именно:  

4. „Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа и екологична устойчивост на проекта, 

енергийно обследване, анализ, удостоверяващ изпълнението 

на условията по т. 11 и 12 от Раздел 13.2„Условия за 

допустимост на дейностите“, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на проектното 

предложение, така и по време на неговото изпълнение, които 

Виж отговор на т. 3 от запитване № 1 от 26.07.2022 г. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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 

 

 

 

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“. 

 

№ 6 от 

02.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

Имам питане във връзка с обявените 4 процедури: 

Запознавайки се с насоките за кандидатстване е ясно, че може 

да се кандидатства с 1 проект за енергийна ефективност и 1 

проект от другите три процедури - улици или пътища или 

вода. 

Ако не кандидатстваме с проект за енергийна ефективност, с 

проекти по колко от останалите 3 процедури можем да 

кандидатстваме – само по една, по две или и по трите? 

 

В случаите, когато кандидатът не подаде проектно 

предложение по настоящата процедура, същият има 

възможност да подаде само едно проектно предложение по 

една от следните процедури – „Вода“, „Пътища“ или 

„Улици“. 

 

№ 7 от 

02.08.2022 г. 

 

Здравейте, 

Предвид дефиницията за „обществени услуги“ в насоките за 

кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-7.020 - 

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 

По процедурата допустими кандидати са само общини за 

дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности. 

Спортните зали не са допустими за финансиране по 

настоящата процедура. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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 

 

 

 

на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г.: 

- „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, както и детски градини, 

основни или средни училища, финансирани чрез бюджета на 

общината или професионални гимназии по § 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

предучилищното и училищното образование“, 

допустимо ли е финансиране на спортна зала? 

 

№ 8 от 

04.08.2022 г. 

 

Здравейте, пише Ви К.Д - Ръководител на звено за вътрешен 

одит в община Кричим. Тъй като процедурите по възлагане 

на обществени поръчки отнемат много време, обмисляме след 

като подадем проектното предложение да проведем 

процедури по възлагане на дейностите необходими за 

реализиране на проекта - СМР, строителен надзор и 

управление на проекта да бъдат възложени в периода на 

оценка на проектното предложение. Така ще има сключени 

договори с избраните изпълнители преди одобряването на 

проекта и евентуално сключване на АДБФП. Договорите за 

възлагане ще бъдат под условие и изпълнението на 

дейностите ще стартира, едва след сключване на АДБФП.  

Съгласно подточка 2.1 от т. 2 „Ангажименти и други 

задължения на бенефициентите“ от Раздел II. „Критерии за 

допустимост, ангажименти и други задължения на 

бенефициентите“ от Условията за изпълнение – 

„Бенефициентите възложители съгласно Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), са длъжни да провеждат 

обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите 

по проекта след сключване на административния договор с 

изключение на обществените поръчки за избор на 

изпълнител/и, за разходи по т. 2 от Раздел 14.1 „Допустими 

разходи“ от Условията за кандидатстване, за които при 

подаване на проектното предложение представят заверено от 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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 

 

 

 

Въпросът ми е, в кой момент трябва да ви бъдат предоставени 

за контрол сключените договори и документите от 

проведените процедури. Допустимо ли е в периода на оценка 

да Ви изпратим през ИСУН 2020 тези документи за контрол 

или е необходимо да има сключен договор за БФП. 

 

възложителя копие от документацията от проведената 

обществена поръчка или процедура за възлагане по реда на 

ЗОП. 

Управляващият орган ще предприеме действия за изменение 

на това изискване от Условията за изпълнение. 

 

№ 9 от 

04.08.2022 г. 

 

Здравейте! 

Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения 

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 Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., искаме разяснения 

относно следното: 

Съгласно т. 13. 2. Условия за допустимост на дейностите от 

Условията за кандидатстване, проектите се подпомагат, ако 

дейността, включена в проекта, съответства на приоритетите 

на общинския план за развитие на съответната община, 

удостоверено с решение на общинския съвет. 

Съгласно § 37 и 39 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за регионалното развитие (Обн. ДВ. бр. 21 от 2020 г.)  

- Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната 

стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., на 

регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., 

на общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г., 

на интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие за периода 2014 – 2020 г., на Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 

г. и на регионалните схеми за пространствено развитие на 

районите от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. се довършват по 

реда, по който са започнали. 

- Компетентните органи по изпълнението, мониторинга и 

оценката на Националната стратегия за регионално развитие 

2012 – 2022 г., на регионалните планове за развитие за 

периода 2014 – 2020 г., на областните стратегии за развитие 

за периода 2014 – 2020 г., на общинските планове за развитие 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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, 
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Общинския план за развитие е заменен с План за интегрирано 

развитие на общината (ПИРО). За периода 2021-2027 година, 

за определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината и връзките ѝ с други общини в 

съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия 

устройствен план, общините разработиха ПИРО. 

В тази връзка Общинския съвет може да издаде Решение, че 

дейностите, включени в проекта, съответстват на Плана за 

интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027, но 

не и Решение, че съответстват на общинския план за 

развитие, защото за периода 2021-2027 такъв документ не 

съществува. 

Моля, за Вашето становище. 

 

за периода 2014 – 2020 г., на интегрираните планове за 

градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 г., 

на Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013 – 2025 г., на регионалните схеми за 

пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 

2014 – 2020 г. и на регионалните схеми за пространствено 

развитие на областите за периода 2014 – 2020 г. запазват 

своите функции, правомощия и отговорности до края на 

действието на съответните документи. 

Съгласно Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни разпоредби във връзка с 

подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по настоящата процедура 

се финансират проектни предложения с бюджет, определен 

въз основа на преходния Регламент ЕС) 2020/2220, но 

съгласно правилата заложени в ПРСР 2014 – 2020 г. 

Съгласно разпоредбите на § 37 и 39 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за регионалното развитие, общините, 

които нямат разработени Планове за интегрирано развитие на 

общината могат да приложат решение на Общинският съвет, 

че дейността, включена в проекта, съответства на 
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приоритетите на общинския план за развитие на съответната 

община. 

Общините, които са разработили Планове за интегрирано 

развитие на общината, следва да приложат решение на 

Общинския съвет, че дейността, включена в проекта, 

съответства на приоритетите на Плана за интегрирано 

развитие на общината. 

 

№ 10 от 

05.08.2022 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване с № 

BG06RDNP001-7.020 – 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. имаме следния въпрос: 

Допустимо ли е Община да кандидатства с проектно 

предложение за ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

По процедурата допустими кандидати са само общини за 

дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности. 

Посочените във Вашето запитване дейности за ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на сградата на „Общински 

център за култура“ не са допустими за подпомагане по 

настоящата процедура, включително и когато част от 

помещенията в сградата се използват като административни 

от служителите на Центъра, тъй като ползването на 

помещенията от администрацията на Центъра не е свързано с 

предоставянето на регулаторни административни услуги от 

администрацията на общината. 
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сградата на „Общински център за култура“, с цел 

подобряване на енергийната ефективност?  

Сградата е публична общинска собственост и се използва 

основно за култура и изкуство 

(концертна/театрална/конферентна и изложбено-галерийна 

дейност; осигурява условия за репетиции на състави и трупи, 

развиващи дейност в областта на изкуствата и културата; 

подпомага развитието на извънкласни форми на образование 

в сферата на изкуството и културата). Част от помещенията се 

използват като административни от служителите на Центъра.  

Р. Борисова  

 

№ 11 от 

05.08.2022 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с отговорностите на кмета на община, определени 

в чл. 65 от Закона за защита при бедствия, както и Наредба за 

реда за създаване  и организиране на дейността на 

доброволните формирования за предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях, моля да отговорите на 

следния въпрос по процедура BG06RDNP001-7.020 - 

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. 

По процедурата допустими кандидати са само общини за 

дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят административни услуги за задоволяване на 

обществени потребности. 

Дейности, свързани с реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на сграда, предоставена за ползване на 

общинското доброволно формирование или 

противопожарната служба не са допустими за подпомагане по 

настоящата процедура, тъй като помещенията няма да се 

ползват от администрацията на общината за предоставяне на 

регулаторни административни услуги. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 – 

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 

 

 

 

„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.: Допустимо ли е 

община, попадаща в обхвата на Приложение 1 към 

процедурата, да кандидатства за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на сграда общинска собственост, 

предоставена за ползване на общинското доброволно 

формирование или противопожарната служба, действаща на 

територията на общината? 

С уважение, 

 

№ 12 от 

08.08.2022 г. 

Във връзка с намерението на Община Божурище да подготви 

проектно предложение по обявената процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – 

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. имаме следния 

Съгласно чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) - Средищно училище е 

държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 

5, в което се обучават учениците от населени места на 

територията на общината или на съседни общини, в които 

няма училище. 

В случай, че средищното училището е финансирано от 

бюджета на общината, също така е училище по чл. 38, ал. 1, т. 

5 от ЗПУО, а сградата е общинска собственост и в нея ще се 

провеждат учебни занятия е допустимо да се кандидатства по 

процедурата.  

Обръщаме Ви внимание, че към момента на подаване на 

apis://Base=NARH&DocCode=41644&ToPar=Art38_Al1_Pt1&Type=201/
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въпрос: 

1. Може ли да се кандидатства за енергийна ефективност – 

реконструкция, ремонт и внедряване на ВЕИ на общинска 

сграда с около 1400 ЗП с предназначение „учебна база“, която 

към настоящия момент не се използва? Намерението на 

общината е сградата да се ремонтира и от учебната 

2023/2024г. да се използва за нуждите на СУ „Летец Христо 

Топракчиев“ – гр.Божурище.  

СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище е средищно 

училище на територията на общината и в него към настоящия 

момент се обучават около 680 ученици, които всяка година се 

увеличават. Обучението се осъществява в 3 сгради, като 

инвестиционните намерения са посочената сграда – общинска 

собственост, да се приведе в съответствие със съвременните 

нормативни изисквания за училище и учебния процес да се 

реорганизира, така че да се провеждат учебни занятия и в 

тази сграда. 

Посочената общинска сграда се нуждае изцяло от изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност – смяна на дограма, 

изграждане на ОВ инсталации, вкарване на газ и внедряване 

на ВЕИ, ремонт на покрив и др. 

 

заявка за окончателно плащане обекта трябва да е въведен в 

експлоатация. 

 

№ 13 от 

09.08.2022 г. 

Здравейте, 

Моля да поясните следното, във връзка с процедура 

1. Анализа по т. 13 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ е самостоятелен документ. В т. 22 от Раздел от 
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№BG06RDNP001-7.020:  

1. Документът по т. 13 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, е част от документите, които се 

съставят при обследване на сградата с цел повишаване на 

нейната енергийна ефективност и предписване на мерки за 

инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено 

потребление, или е документ, който се изготвя на етап 

проектиране и се явява част от изготвения 

работен/технически проект за сградата?  

2. Когато обектът на интервенция е училище, с отдадена част 

от сградата под наем за стопанска дейност, необходимо ли е 

документално да се докаже/опише колко процента от 

сградата представлява отдадената под наем част?    

Благодаря Ви! 

 

Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ е предвидено да се 

представя, като отделен документ, а не като част от 

документите за обследване на сградата или документите от 

инвестиционният проект. 

2. Да, необходимо е. Описва се в Приложение № 7 „Основна 

информация за проектното предложение и Таблица за 

допустимите инвестиции“ към Условията за кандидатстване, 

и се прилага документ за собственост.  

 

№ 14 от 

09.08.2022 г. 

Уважаеми Дами и Господа, моля да направите разяснение на 

следните въпроси: 

1. При изготвяне на Анализа, удостоверяващ изпълнението на 

условията по т.11 и т.12 от Раздел 13.2. от условията за 

кандидатстване по процедурата, кое потребление следва да се 

вземе в предвид:  

- Реално изразходената електрическа енергия по фактури от 

доставчика на електроенергия /като моля да посочите за 

какъв период следва да се извърши анализа/  

1. Анализа по т. 13 от Раздел 13.2 следва да бъде изготвен и 

съгласуван от правоспособно лице с компетентност в 

съответната област, при спазване на изискванията, заложени в 

т.  11 и т. 12 от същия раздел.  

2. Да, допустимо е, ако и съседните общински сгради 

предоставят обществени услуги за задоволяване на 

обществени потребности, по повод на чието предоставяне се 

извършват административни услуги в сгради, които се 

използват от администрацията на общината, както и детски 
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- данни от енергийното обследване; 

- проектирани мощности в работния проект за подобряване на 

енергийната ефективност на сградата; 

- максимална мощност, която сградата би потребила при 

максимално натоварване на уредите монтирани в сградата, 

подробно описани в анализа? 

Въпросът ми е породен от следните факти и обстоятелства. 

Заради пандемията предизвикана от разпространението на 

коронавирус Ковид -19 от месец март 2020 година до месец 

май 2022 г. се преустанови присъственото провеждане на 

спортни и  културни мероприятия и образователни 

извънкласни дейности, свързани с групови занимания на 

закрито. Това сериозно понижи консумацията на  енергия и 

реалното потребление, на голяма част от общинските сгради 

и не дава реална база за сравнение. 

2. Допустимо ли е в едно проектно предложение да бъдат 

финансирани разходи за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност /саниране и смяна на дограма за една общинска 

сграда и изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа, която ще захрани както сградата на която се прави 

енергийно обследване, така и съседни сгради собственост на 

общината, в които се предоставят услуги на граждани.  

3. В случай че е допустимо, необходимо ли е за тези сгради да 

се прави енергийно обследване, при условие, че за тях не се 

градини, основни или средни училища, финансирани чрез 

бюджета на общината или професионални гимназии по § 10 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

3. Не, не се изисква обследване за енергийна ефективност, ако 

не са предвидени строително-монтажни работи по сградата. 

Прилага се анализ, удостоверяващ изпълнението на условията 

по т. 11 от Раздел 13.2, изготвен и съгласуван от 

правоспособно лице с компетентност в съответната област. 
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предвиждат никакви СМР, освен свързване на електрическата 

им мрежа към фотоволтаичната централа. 

 

№ 15 от 

10.08.2022 г. 

Допустимо ли е, по тази процедура, финансирането на СМР 

за подобряване на енергийната ефективност на сгради 

общинска собственост, в които се помещава Читалище. 

 

Виж отговор на запитване № 3 от 29.07.2022 г. 

 

 


