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
Публикувано на 11.08.2022 г.
№, дата на
Въпрос
получаване
№
1
от Здравейте!
26.07.2022 г. 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

Разяснение от УО
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

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
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.

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
№
2
от Уважаеми дами и господа,
28.07.2022 г. 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.

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
„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

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
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 Здравейте,
29.07.2022 г. 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.

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

1. Читалища допустими ли са за финансиране по настоящата
процедура?
№
4
от Уважаеми госпожи/господа,
29.07.2022 г. Моля за разяснения относно броя и вида на проектните Виж отговор на запитване № 2 от 28.07.2022 г.
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“;

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 общинакандидат?
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 По процедура чрез подбор на проектни предложения № Виж отговор на т. 3 от запитване № 1 от 26.07.2022 г.
–
Енергийна
ефективност
01.08.2022 г. BG06RDNP001-7.020
„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

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 Здравейте,
02.08.2022 г. 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 Здравейте,
02.08.2022 г. 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 Здравейте, пише Ви К.Д - Ръководител на звено за вътрешен
04.08.2022 г. 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 Здравейте!
04.08.2022 г. 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,
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
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

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
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 Уважаеми дами и господа,
05.08.2022 г. 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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ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,
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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
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 Уважаеми дами и господа,
05.08.2022 г. 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.
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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 Във връзка с намерението на Община Божурище да подготви
08.08.2022 г. 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
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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
въпрос:
заявка за окончателно плащане обекта трябва да е въведен в
1. Може ли да се кандидатства за енергийна ефективност – експлоатация.
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.
1. Анализа по т. 13 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на
№ 13 от Здравейте,
09.08.2022 г. Моля да поясните следното, във връзка с процедура дейностите“ е самостоятелен документ. В т. 22 от Раздел от
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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
№BG06RDNP001-7.020:
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 Уважаеми Дами и Господа, моля да направите разяснение на
09.08.2022 г. 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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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
- 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.

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
предвиждат никакви СМР, освен свързване на електрическата
им мрежа към фотоволтаичната централа.
№ 15 от Допустимо ли е, по тази процедура, финансирането на СМР Виж отговор на запитване № 3 от 29.07.2022 г.
10.08.2022 г. за подобряване на енергийната ефективност на сгради
общинска собственост, в които се помещава Читалище.
Публикувано на 21.10.2022 г.
№ 16 от Здравейте,
1. Не е допустимо.
10.08.2022 г.
2. Не е допустимо.
Във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
3. Виж отговор на запитване № 2 от 28.07.2022 г.
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за
развитие на селските райони 2014-2022 г. и т.11.1 от
Критериите за допустимост на кандидатите в Условията за
кандидатстване, възможно ли е:
1. Една община да подаде две проектни предложения по
подмярка 7.2. - едно по Улици и едно по Вода
2. Една община да подаде три проектни предложения по
подмярка 7.2. - едно по Улици, едно по Пътища и едно по
Вода;
При условия, че няма да подава проектно предложение по

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
Енергийна ефективност
№ 17 от Здравейте!
11.08.2022 г. 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., имаме конкретен
въпрос:
Допустим разход ли е сключване на граждански договори със
служители от общинската администрация, свързани с
подготовката и управлението на проекта?
№ 18 от 1. Допустимо ли е проектното предложение да включва
11.08.2022 г. интервенции върху повече от една сграда – напр. сграда на
училище и сграда на детска градина?
2. Допустимо ли е в проектното предложение да бъде
включена сграда, в която са въведени мерки за ЕЕ (след
извършено обследване за енергийна ефективност), а

Не е допустимо. Провежда се процедура по ЗОП за разходите
за услуги, свързани с подготовка и управление на проекта.

1. Да, допустимо е.
2. Да, допустимо е.

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
настоящата инвестиция да включва само разходи за
производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление?
Благодарим предварително за отговорите.
№ 19 от Във връзка с кандидатстване с проектни предложения за
11.08.2022 г. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020, финансова
помощ се предоставя и за инвестиции за производство на
енергия от ВЕИ за собствено потребление. Допустимо ли е в
проектното предложение да бъдат включени общински
сгради, отговарящи на условията, но разположени в различни
населени места.
№ 20 от Здравейте,
15.08.2022 г. имаме няколко въпроса, които отправяме към Вас:
1. 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.
1. може ли да се кандидатства за училища?
2. И още може ли при условие, че имаме 20% площи отдадени

Да, допустимо е.

1. Да, може.
Виж отговор на въпрос по т. 1 от запитване № 1 от 26.07.2022
г.
2. Да, може, в случай, че площта на стопанските обекти не
превишава 20% от площта на сградата обект на подпомагане.
Вижте Раздел 16 „Приложим режим на минимални/държавни
помощи“ от УК.
Виж отговор на въпрос по т. 2 от запитване № 13 от
09.08.2022 г.
3. Да, може ако одобрените проекти са по приеми проведени
през 2016 и 2018 г..
Виж и отговор на запитване № 2 от 28.07.2022 г. относно броя
на подадените проектни предложени по настоящият прием.

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
под наем в някои сгради да кандидатстваме само за ВЕИ?
Допустимо ли е да кандидатстваме само за ВЕи, в сградите,
които че ще е направен ремонт?
3. За дейностите по процедури BG06RDNP001-7.019,
BG06RDNP001-7.017 и BG06RDNP001-7.021 може ли да
кандидатстваме с нови проекти, при условие че вече имаме
одобрено финансиране по тези процедури?
№ 21 от Здравейте! Във връзка с публикувани Условия за
15.08.2022 г. 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., моля за разяснение
по следния въпрос: Допустимо ли е за финансиране
въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сграда
общинска собственост, в която община извършва дейност
„домашен социален патронаж“ (приготвяне и доставка на
храна за лица допустими за „Топъл обяд“ и социално-слаби

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, в която община
извършва дейност „домашен социален патронаж“ (приготвяне
и доставка на храна за лица, допустими за „Топъл обяд“ и
социално-слаби лица за патронажна грижа (приготвяне и
доставка на храна на територията на общината) не са
допустими за подпомагане по настоящата процедура, тъй
като ползването на помещенията не е свързано с
предоставянето на регулаторни административни услуги от
администрацията на общината.

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
лица за патронажна грижа (приготвяне и доставка на храна на
територията на общината), т.е. такава сграда попада ли в
обхвата на допустимост по процедурата?
Не е допустимо.
№ 22 от
18.08.2022 г. Здравейте,
Виж отговор на въпрос по т. 1 от запитване № 1 от 26.07.2022
допустима дейност за финансиране по процедурата ли е г.
общинска сграда, която до 2016-2017 г. е била със статут на
училище, в което са се обучавали деца със специални
потребности, а после със заповед на министъра на
образованието и науката е преобразувана в „Център за
специална образователна подкрепа“ - делегирана от
държавата дейност.
№ 23 от Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване по
18.08.2022 г. 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., молим за
разяснения по следните въпроси:
1. Как се изчисляват процентните стойности по Критерий № 3
от Методиката за оценка?

1. Моля да имате предвид, че това са критерии, въз основа на
които се дава приоритет на проектните предложения, а не за
допустимост на инвестицията или разходите.
Допустимостта на одобрените инвестиционните разходи,
включени в проектното предложение, се определя от
оценителната комисия въз основа на проектното предложение
в неговата цялост, включително всички приложени
документи.
1.1. Инвестиционни разходи са всички разходи, свързани с
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост,
попадащи в обхвата на точки 1 и 2 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване.
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В текста на критерий 3 е записано: „.. Отчита се стойността
на разходите за закупуване на оборудване за изграждането на
съоръжения за производство и съхранение на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници като процентно
изражение от общо одобрените инвестиционни разходи по
проектното предложение.
От тук следват въпросите:
1.1. Кои точно разходи УО класифицира за „общо одобрените
инвестиционни разходи“? Всички от подраздел 14.1 ли?
1.2. Разходите за ВЕИ попадат ли в категорията на „общо
одобрените инвестиционни разходи“?
1.3. Непредвидените разходи попадат ли в категорията „общо
одобрените инвестиционни разходи“?
1.4. Наистина ли УО има предвид единствено закупуването на
оборудването за изграждане на съоръжения, без всички
съпътстващи разходи, необходими за въвеждане на актива в
експлоатация или това е изказ, който следва да се разглежда в
по-широк смисъл, който молим да обясните? Така написано
излиза, че ще се отчете единствено стойността на
фотоволтаичния панел, например, без да се отчита стойността
за доставка, монтаж – труд, всички допълнителни дейности за
въвеждането в експлоатация на въпросния фотоволтаичен
панел, дори без рамката, на която ще бъде монтиран панела.
2. Молим за потвърждение на техническа грешка при
изречение второ на т. 15 от раздел 14.2, а именно
„Допустимите разходи по т. 2 и т. 3 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи” не може да надхвърлят стойностите по
т.
3
от
настоящият
раздел“.

Разходите за придобиване на компютърен софтуер, патентни
и авторски права, регистрация на търговски марки, както и
общите разходи свързани с проекта (разходи за хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта,
енергийно обследване и др.) извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на проектното
предложение, така и по време на неговото изпълнение, не се
считат за инвестиционни разходи.
В тази връзка, за общо одобрени инвестиционни разходи се
считат допустимите и одобрени за подпомагане от ДФЗ-РА
разходи по точки 1 и 2 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“
от Условията за кандидатстване, на база на които ще се
изчисли и процентната част на разходите за ВЕИ при
окончателната оценка на проектните предложения по
критериите за подбор.
1.2. Като част от разходите вкл. в точки 1 и 2 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване,
разходите за ВЕИ попадат в категорията инвестиционни
разходи.
1.3. Съгласно дефиницията в Условията за кандидатстване,
непредвидените разходи са такива, възникнали в резултат на
работи и/или обстоятелства, които не са могли да бъдат
предвидени при първоначалното проектиране и са свързани
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Виждаме, че има зададен въпрос, и сте дали отговор, за
изречение първо на цитираната т. 15. Но изречение второ
също има неяснота. В точка 15 от раздел „14.2. Условия за
допустимост на разходите:“ на Условията за кандидатстване е
записано: „15. … Допустимите разходи по т. 2 и т. 3 от Раздел
14.1. „Допустими разходи” не може да надхвърлят
стойностите по т. 3 от настоящият раздел.“ Ако разходите по
т. 2 и т. 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не може да
надхвърлят стойностите по т. 3 от раздел 14.2, то тогава
разходите за „оборудване и обзавеждане…“(т. 2 от раздел
14.1) и разходите за „софтуер и …“ (т. 3 от раздел 14.1) не
следва да надхвърлят 10%. Това не би могло да е възможно
тълкуване, понеже при тази хипотеза разходите за оборудване
свързано с ВЕИ не следва да надхвърля 10% от разходите
включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3“ от раздел 14.1, което би
означавало, че изначално не е възможно да се заявят повече
от 5 точки по критерии 3, освен в случаите когато цялата
инвестиция по проекта е за ВЕИ. Мотивите за задаването на
въпросите ни са избягване на неясноти и условности, и
предварително да се гарантира обективността при
присъждане на точки по горепосочения критерий за оценка,
чрез елиминиране на възможността за грешни тълкувания от
страна
на
потенциални
бенефициенти.
Предварително благодарим!

изцяло с предвидените строително-монтажни работи (СМР)
по проектното предложение. От тази гледна точка и в
случаите, когато такива разходи възникнат в периода на
изпълнение на СМР по проекта, то те биха се считали за
инвестиционни разходи тъй като същите попадат в обхвата
на разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР (буква (б,
т. 1 от Раздел 14.1. Допустими разходи от УК).
От друга гледна точка, и за целите на прилагане на Критерий
№ 3, заявеният/одобреният процент за непредвидени разходи
няма да участва при отчитане на стойноста на разходите за
закупуване на оборудване за изграждането на съоръжения за
производство и съхранение на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници като процентно
изражение от общо одобрените инвестиционни разходи по
проектното предложение. Т.е. ще се гледа процентното
съотношение на разходите за ВЕИ спрямо общата стойност
на инвестиционните разходи по т. 1, буква (а и т. 2 от Раздел
14.1. Допустими разходи от УК.
1.4. Във връзка със съответствие с Критерий № 3 е разписано,
че се отчита стойноста на разходите за закупуване на
оборудване за изграждането на съоръжения за производство и
съхранение на електроенергия от ВЕИ. В смисъла на
„закупуване на обурудване за изграждане“ са предвидени и
всички съпътстващи дейности по доставка, изграждане,
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монтаж и др. до въвеждане на оборудването/съоръжението в
експлоатация. В допълнение, и с цел коректно отделяне на
разходите, свързани с производство на енергия за собствено
потребление от ВЕИ, кандидатите ще трябва да представят
количествени сметки (КС), изготвени и заверени от
компетентно лице в областта (енергиен одитор или проектант
по част ОВК или електро инженер или др.) с ясно описани
всички разходи, свързани с производство на енергия за
собствено потребление от ВЕИ.
2. Да, потвърждаваме техническата грешка, допусната в т. 15
от Раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“.
Допусната е грешка и в препратката в изречение второ. В
него препратката трябва да е също към т. 4 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи”.
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№ 24 от Здравейте!
18.08.2022 г. 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., молим за
разяснения по следните въпроси:
1. В случай, че кандидат подава заявление за подпомагане,
което има предмет чиста доставка и монтаж на
фотоволтаична система, без да предвижда никакви
строителни дейности, то заявения разход в коя категория
попада от подраздел 14.1 на Условията за кандидатстване –
точка 1 или точка 2? Въпросът е въз основа на това, че в
Приложение № 4 наименованието на колоната е „Референтен
СМР № (1, 2, 2.1, 2.2, 2.3), а в наименованието на вида актив
под № 2 „Фотоволтаични (соларни) системи – ново
строителство“ очевидно е записано „..- ново строителство“.
2. В случай, че кандидат подава заявление за подпомагане,
което предвижда строителни дейности (подмяна на дограма,
топлоизолиране и др.), като включва и доставка и монтаж на
фотоволтаична система и други активи, то разходите за

1. Точка 1 от Раздел 14.1 касае дейности, пряко свързани със
строително-монтажни работи, а т. 2 - дейности по доставка на
оборудване и/или обзавеждане. В коя от двете точки би
попаднала инвестиция във съорежения за производство на
енергия от ВЕИ, зависи изцяло от типа на съоръжението.
Конкретния посочен от Вас пример – „чиста доставка и
монтаж на фотоволтаична система“ е уреден в т. 14, ал. 1, чл.
147 във връзка с чл. 147, л. 2, от Закона за устройство на
територията (ЗУТ). В посоченият чл. 147 от ЗУТ се определят
строежите, за които не се изисква одобряване на
инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж
и респективно са уредени необходимите документи за
издаване на разрешение за строеж.
В съответствие с националното законодателство, определящо
„доставка и монтаж на фотоволтаична система“ като строеж,
описаният разход следва да се отнася към т. 1 от Раздел 14.1
от УК.
2. Виж отговора по т. 1 от настоящия въпрос.
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фотоволтаична система и други активи, в коя категория
попадат от подраздел 14.1 на Условията за кандидатстване –
точка 1 или точка 2?
Моля имайте предвид, изложените задължения на публичните
възложители, когато отговаряте на въпроса, както и, че той
касае евентуални пазарни консултации, необходими за
подаване на проектното предложение, освен обществените
поръчки за избор на изпълнители: Допустимите кандидати по
тази процедура са публични възложители, които са
задължени да спазват разпоредбите на ЗОП. В описаният във
въпроса случай, не е възможно да се избират двама
изпълнители на дейности по един обект, тъй като естеството
на работа е свързано, а и биха се създали предпоставки за
нарушаване на гаранционни условия. Налице са и други
нормативни обстоятелства, които е излишно да се описват
подробно в момента, но правят възможното възлагане само
едно – за строителни дейности. Ако обаче, при оценката на
проектното предложение прецените, че са налице две
дейности – строителство (точка 1 от 14.1 от УК) и доставка
(точка 2 от 14.1 от УК), то съгласно практиката на УО, ще
трябва да се проведат две процедури за избор на изпълнител.
Предварително благодарим!
№ 25 от Здравейте!
18.08.2022 г. 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,
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с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по
подмярка 7.2. от мярка 7 от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., молим за
разяснения по следните въпроси:
1. Какво съдържа всеки един от активите с референтен № 2.1,
2.2 и 2.3 посочени в Приложение № 4 към Условията за
кандидатстване, тъй като липсват подробни технически
спецификации. Как кандидатът би следвало да направи
преценката дали оценителната комисия ще припознае
заявения разход с референтния, или ще зачете проведени
пазарни консултации (които ще съдържат подробни
технически спецификации и описание на актива)?
2. Ако, например, в проектно предложение се предвижда
мрежова фотоволтаична соларна система, която обаче ще
притежава някои характеристики на хибридна (за да се
изпълнят всички изисквания на УО) и същата ще спомогне за
захранване на други активи (било то специални уреди за
осветление, отопление и др.), включително се предвижда
батерия и софтуер за управление на системата, то тя попада
ли или не в изброените активи с определена референтна
стойност? При отговора, моля имайте предвид, че всичко
изброено е комплект (всеки компонент не може да работи без
другия) с пакетна цена при някои видове системи, а не е
въпрос на опция. За да изясним по същество въпрос 2,
излагаме следните подробности: Например в определения
референтен разход под № 2.1, 2.2. и 2.3 не става ясно дали е
включен разход за съоръжения и оборудване за съхранение на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Няма

Моля да имате предвид, че водещото при определяне на
коректния вид фотоволтаична система, е дали системата
притежава акумулаторен блок/батерия, в който се съхранява
произведената от фотоволтаичните панели енергия. При
наличие на акумулаторен блок/батерия, независимо от това
дали фотоволтаичната система е свързана или не към
електропреносната мрежа, системата се определя като
автономна. Хибридна е автономната система, която наред с
акумулаторния блок, е свързана и към електропреносната
мрежа. В останалите случаи се касае за мрежова
фотоволтаична система. В допълнение следва да имате
предвид, че определените от РА референтни цени за
фотоволтаични системи, включени в Приложение № 4 към
Условията за кандидатстване, са приложими за всички
фотоволтаични централи, включително и за хибридните
такива, които имат акумулаторен блок/батерии, но
едновременно с това са свързани към мрежата на ЕРП
дружество.
В допълнение, следва да се има предвид, че определените
референтни разходи включват всички дейности по
изграждането на системата, така че тя да функционира
нормално и по предназначение.
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яснота относно това какво се има предвид при използването
на термина „система“, какво включват така наречените
системи, за които УО е определил референтен разход, каква
част и какъв вид от оборудването, каква окомплектовка на
системата, какви батерии или системи за съхранение, колко
метра кабели/какви ел. табла и т.н.. Освен това съществуват и
така наречените хибридни фотоволтаични (соларни) системи.
Те не са нито автономни, нито мрежови, имат разлики в
окомплектовката на системата и определено са различни от
описаните в Приложение № 4 системи във финансово
изражение. Има много варианти на окомплектовка и
съдържание на компоненти от съоръжения и оборудване в
една фотоволтаична (соларна) система. Има разнообразни
спецификации и различни гаранционни срокове, както и
различни коефициенти на полезно действие и много други
разлики. Изключително важно е да се определи дали
определената стойност включва и труд. Монтажът и
сложността на инсталиране на една система зависи от
изключително много обстоятелства, съответно труда ще има
много различни финансови измерения за всеки конкретен
обект. Софтуер за управление (част от системата на всеки
доставчик) пък е немислимо да няма, като той също би бил
донякъде индивидуален, тъй като ще зависи от предвидената
система и от това какво ще захранва тя. Не е ясно дали УО е
предвидил разхода за софтуер в определения референтен
разход. Съответно има определен референтен разход, за
нещо, в което кандидатът не е наясно какво е включено.
Кандидатът няма обективна възможност да попълни
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правилно Таблицата за допустими инвестиции без тази
информация.
Оценителната
комисията
преценява
обосноваността и допустимостта на разходите, както е
описано в раздели 14.2 и 14.3 от Условията за
кандидатстване, което в последствие може да доведе до
занижено качество на проектното предложение, ако не се
изясни какво точно ще съпоставя оценителната комисия. И не
без основание – кандидатът ще загуби много дни за
провеждане на пазарни консултации, а в крайна сметка могат
да се окажат ненужни, което ще доведе до загуба на и без
това малкото време, с което кандидатите разполагат.
Предварително благодарим!
№ 26 от Здравейте, имаме въпрос по Процедура чрез подбор на
22.08.2022 г. 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“
В дефинициите е посочено следното определение за ВЕИ:
"Енергия от възобновяеми източници" е енергията от
възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева
енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в
атмосферния въздух - аеротермална енергия, енергия,
съхранявана под формата на топлина под повърхността на
твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана
под формата на топлина в повърхностните води хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа
енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен
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газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.
22. Критерии и методика за оценка на проектните
предложения:
Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за
реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност
Проекти, насочени към производство на енергия за собствено
потребление от възобновяеми енергийни източници.
Отчита се стойноста на разходите за закупуване на оборудване за
3
изграждането на съоръжения за производство и съхранение на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници като процентно изражение от общо
одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение.
Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на
енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност от 10 % до 20 % от
3.1
общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното
предложение.
Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на
енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност от 20,01 % до 30 % от
3.2
общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното
предложение.
Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на
3.3 енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност над 30,01 % от общо
заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение.
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Съгласно критериите дефинирани в т. 3 се отчита стойността
на разходите за закупуване на оборудване за изграждането на
съоръжения за производство и съхранение на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници като процентно
изражение от общо одобрените инвестиционни разходи по
проектното предложение. Съгласно тази дефиниция следва да
бъдат отчетени единствено разходите за закупуване на
оборудване за изграждане на съоръжения за производство и
съхранение на електроенергия от ВЕИ.
По т.3.1, 3.2 и 3.3 е посочено, че проектното предложение
включва разходи за инвестиции в производство на енергия от
ВЕИ за собствено потребление, като не се ограничава само в
производство и съхранение на електроенергия.
Оценителната комисия ще признае ли следните направени
разходи за закупуване на оборудване, изграждане и
въвеждане в експлоатация на съоръжения/инсталации за:
1.
Производство на топлинна енергия от
изгарянето на биомаса, използваща се за
отопление и подготовка на битова гореща
вода за нуждите на сградата, в т.ч. и подмяна
на
съществуващи,
изграждане
на
отоплителни инсталации.
2.
Производство на топлинна енергия за битова
гореща вода от слънчеви колектори за гореща
вода за нуждите на сградата.
3.
Термопомпени агрегати „въздух-въздух“ или
„въздух-вода“, използващи се за отопление и

1. В пояснението към Критерии № 3 „Проекти, насочени към
производство на енергия за собствено потребление от
възобновяеми енергийни източници“ е разписано, че се
отчита стойността на разходите за закупуване на оборудване
за изграждането на съоръжения за производство и съхранение
на електроенергия от ВЕИ. В постъпила бележка № 7 в
периода на обществено обсъждане на Насоките за
кандидатстване е предложено да бъде включена официалната
дефиниция съгласно т.8 от Допълнителни разпоредби към
Закона за енергията от възобновяеми източници, както и
предоставяне на възможност на кандидатите да кандидатстват
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охлаждане на сградата. В случая това е
енергия, съхранявана под формата на
топлина
в
атмосферния
въздух
аеротермална енергия. Съгласно чл. 31 от
Наредба № 7 за енергийна ефективност на
сгради изм. и доп. ДВ бр. 93 от 21.11.2017г.
за да се счита произведената енергия от
термопомпи за енергия от възобновяеми
източници при крайното потребление на
енергия, минималната стойност на средната
сезонна ефективност на термопомпите с
електрически задвиждвани компресори в
режим на отопление не може да е по малка от
SPFmin=3.5.
Цитираните инвестиции следва ли да получат точки по
Критерии 3 (Проекти, насочени към производство на
енергия за собствено потребление от възобновяеми
енергийни източници. Отчита се стойноста на разходите за
закупуване на оборудване за изграждането на съоръжения за
производство и съхранение на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници като процентно
изражение от общо одобрените инвестиционни разходи по
проектното предложение.) от Раздел 22 от Условията за
кандидатстване?

с различни видове инвестиции за добиване на енергия от
ВЕИ. С приемането на бележката е внесена корекция в
първоначалната дефиницията за „Възобновяеми енергийни
източници“, вкл. единствено електроенергия, и е разширен
обхвата на видовете енергия произвеждани от ВЕИ. При
отразяване на корекциите в Условията за кандидатстване е
направен технически пропуск и не е внесена корекция в
пояснението към Критерии № 3, а именно: „електроенергия“
да се замени с „енергия“ в унисон с основния текст на
Критерии № 3, текстовете в подкритерий 3.1, 3.2 и 3.3 и
методиката за прилагане на критерия описана под Таблицата
в Раздел 22. Критерии и методика за оценка на проектните
предложения.
В тази връзка:
За проекти, насочени към производство на енергия за
собствено потребление от ВЕИ, съответстващи на Критерии
№ 3, ще се считат както тези за производство на
електроенергия, така и такива за производството на други
видове енергия получена от възобновяеми източници.
Чрез критерии за подбор 3.1, 3.2 и 3.3 ще се отчита
процентното съотношение на разходите за инвестиции в
производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.
При формиране на процентното съотношение на разходите за
инвестиции във ВЕИ спрямо общо заявените/одобрените
инвестиционни разходи по проектното предложение, водещо
ще бъде производството и съхранението на енергия от ВЕИ.
Т.е. процента ще се формира от разходите по доставка,
монтаж и/или изграждане на оборудване, съоръжения и/или

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.020 –
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ
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РАЙОНИ 2014 – 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
инсталации за производството и съхранението на енергия от
възобновяеми източници.
Пример:
1. При инвестицията, посочена в т. 1 от въпроса, разходи
които ще бъдат счетени като такива отговарящи на
изискването на Критерии № 3 ще бъдат само тези свързани с
производството и съхранението на гореща вода за нуждите на
сградата
(инсталацията
за
изгаряне
на
биомаса,
буферен/разширителен съд, бойлер, тръбни разводки, кранове
и др.), вкл. и разходите за доставка и монтаж. Дейности за
подмяна и/или изграждане на сградни отоплителни
инсталации (сградни тръбни инсталации, радиатори и др.,
вкл. и ремонтните дейности свързани с тях) няма да се считат
като инвестиции в производство на енергия от ВЕИ.
2. Инвестициите описани в т. 2 и т. 3 от въпроса ще бъдат
счетени като такива, отговарящи на изискването на Критерии
№ 3 в хипотеза на предходния отговор.
В допълнение и в съответствие с приложимото национално
законодателство, всички предвидени в проекта инвестиции за
производство на енергия от ВЕИ, следва да бъдат определени
като инсталации за производство на енергия от ВЕИ в
обследването за енергийна ефективност, изготвено и заверено
от компетентно лице.
№ 27 от Допустими ли са за финансиране мерки за енергийна Не е допустимо.
23.08.2022 г. ефективност вкл. изграждане на фотоволтаична централа за Виж отговор на въпрос по т. 1 от запитване № 1 от 26.07.2022
собствено потребление на сграда функционираща, като г.
комплекс за социални грижи. Част от сградата е предоставена
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с Решение на общинския съвет на АСП, за административни
услуги предоставяни на гражданите от ДСП гр.
Стамболийски. В останалата част се помещава Домашен
социален патронаж финансиран от бюджета на община
Кричим с приходи от местни дейности и Дневен център за
стари хора, финансиран от бюджета на община Кричим, като
делегирана от държавата дейност.
№ 28 от УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
23.08.2022 г.
В отговор на запитване № 14 от 09.08.2022 г. на точка 3 сте
отговорили, че не се изисква обследване за енергийна
ефективност, ако не са предвидени строително-монтажни
работи по сградата. Моля да отговорите на въпроса ако се
постави фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за
собствени нужди на покрива на сградата, следва ли да се
придържаме към посочения отговор. Т.е. ако не се изпълняват
други строително-монтажни работи по въвеждане на мерки
за енергийна ефективност (изолация/саниране, смяна на
дограма на сградата и др.), а се кандидатства само за ФЕЦ,
който ще се постави на покрива на сградата, следва ли да се
прави обследване за енергийна ефективност?
С УВАЖЕНИЕ,

Българското законодателство в тази област, определя за кои
случаи се изисква изготвянето на обследване на сгради за
енергийна ефективност.
Пример: В чл. 10 от НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и
оценка на енергийните спестявания на сгради е
регламентиран обхвата на обследването на сгради за
енергийна ефективност.
В допълнение, националното законодателство определя и в
кои случай при аналогични инсталации произведената
енергия се счита за енергия от възобновяеми източници, като
пример може да бъде посочен чл. 31 от Наредба № 7 за
енергийна ефективност на сгради, където е посочено, че: „За
да се счита произведената енергия от термопомпи за
енергия от възобновяеми източници при крайното
потребление на енергия, минималната стойност на
средната сезонна ефективност на термопомпите с
електрически задвижвани компресори в режим на отопление
не може да е по малка от SPFmin=3.5“.
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Във връзка със строгата специфика по тази материя, както и с
цел коректно оценяване на всяко проектно предложение по
Критерии № 3, всички предвидени в проекта инвестиции за
производство на енергия от ВЕИ, следва да бъдат определени
като инсталации за производство на енергия от ВЕИ в
обследването за енергийна ефективност, изготвено и заверено
от компетентно лице.
№ 29 от BG06RDNP001-7.017
Улици
„Строителство,
23.08.2022 г. 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.
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

1. Да, допустими са. Описаните разходи са „Разходи свързани
с проекта“ и са в съответствие с т. 4 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи“ от УК.
2. Разходът трябва да се отнесе към т. 3, буква „в“ от Раздел
14.2.Условия за допустимост на разходите от Условията за
кандидатстване.
3. Съгласно т. 15 от Раздел 14.2.Условия за допустимост на
разходите от Условията за кандидатстване: 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. Виж и отговор на т. 3 от запитване № 1
от 26.07.2022 г.
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РАЙОНИ 2014 – 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Уважаеми дами и господа допустими ли са за финансиране по
тази мярка разходите за изготвяне на комплексен доклад за
оценка на съответствието на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите. С промените в ЗУТ
обнародвани с ДВ, бр. 16 от 2021 г. съгласно чл.142, ал.6 от
ЗУТ Оценката за съответствие се извършва:
1. с приемане от експертен съвет на одобряващата
администрация - за жилищни и смесени сгради с ниско
застрояване и вилни сгради по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а",
техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и
промяна на предназначението, както и за обектите по чл. 137,
ал. 1, т. 5, букви "д" и "е" или по желание на възложителя - по
реда на т. 2;
2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа до
пета категория задължително, с изключение на обектите по т.
1.
т.е инвестиционните проекти за СМР и за улици и за сгради с
РЗП над 1000 кв.м. се одобряват и се издава разрешение за
строеж след изготвяне на комплексен доклад от регистрирана
по съответния ред фирма и съответно се заплаща от
възложителя на СМР.

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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МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
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РАЙОНИ 2014 – 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
В случай, че тези разходи са допустими за финансиране, моля
да разясните:
1. към коя група разходи трябва да бъдат отнесени така, че да
не се превишат допустимите стойности посочените в т. 3
подточки от "а" до "г" от раздел 14.2.Условия за допустимост
на разходите от Условията за кандидатстване
2. В случай, че стойността на услугата не налага провеждане
на процедура по реда на ЗОП за възлагане на тази дейност,
трябва ли да се извършват пазарни консултации и да се
предоставят три оферти.

№ 30 от Уважаеми дами и господа, Във връзка с отворена процедура Не е допустимо.
26.08.2022 г. за кандидатстване с № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА Виж отговор на запитване № 21 от 15.08.2022 г.
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

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
предложение за ремонт, обурудване и/или обзавеждане на
общински сгради, в която се помещават заведение за
социални грижи, а именно Социален патронаж. Сградата е
публична общинска собственост?
№ 31 от
30.08.2022 г.

1. Да, може да кандидатствате с проектно предложение за
училище.
Следва да се има предвид, че училището трябва да е основно
1. Може ли да се кандидатства за училища?
или средно, финансирано от бюджета на общината. Също
2. И още може ли при условие, че имаме 20% площи отдадени така е допустимо училището да е професионална гимназия по
под наем в някои сгради да кандидатстваме само за § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
ВЕИ? Допустимо ли е да кандидатстваме само за ВЕи, в предучилищното и училищното образование.
сградите , които чеще е напправен ремонт?
2. Да, допустимо е.
Виж отговор на въпрос по т. 2 от запитване № 20 от
15.08.2022 г.

№ 32 от Здравейте!
31.08.2022 г.
Моля да ни отговорите на следните въпроси:
1. 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“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване

1. Да, може да кандидатствате с проектно предложение за
училище.
Следва да се има предвид, че училището трябва да е основно
или средно, 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. Да, допустимо е.
Виж отговор на въпрос по т. 2 от запитване № 20 от
15.08.2022 г.
3. Да, допустимо е, но вижте отговор на запитване № 2 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
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 28.07.2022 г.
селските райони за периода 2014 – 2020 г., в които се
представят обществени услуги .... може ли да кандидатстваме
за тези дейности за училища.
2. И още, може ли при условие, че имаме 20% площи под
наем в някои сгради да кандидатстваме само за ВЕИ, и
същото за сградите, в които е направен ремонт.
3. За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, №
BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да
кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече
имаме одобрено финансиране по тези процедури.
Предварително благодаря!
Виж отговор на запитване № 28 от 23.08.2022 г.
№ 33 от Здравейте,
2.09.2022 г.
Във връзка с обявена 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.,
Моля за отговор на следния въпрос:

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
В случай на проект, включващ дейности само и единствено за
инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено
потребление, следва ли да бъде изготвено и представено към
пакета документи - Обследване за енергийна ефективност
придружено от валиден сертификат за енергийни
характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда
на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и
оценка на енергийните спестявания на сгради.
№ 34 от В случай на проект, включващ дейности само и единствено Виж отговор на запитване № 28 от 23.08.2022 г.
2.09.2022 г.
за инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за
собствено потребление, следва ли да бъде изготвяно и
представяно към пакета документи - Обследване за енергийна
ефективност придружено от валиден сертификат за
енергийни характеристики на сграда в експлоатация,
изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от
2016 г. за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
сгради.
№ 35 от Във връзка с процедурата, моля за следните разяснения:
5.09.2022 г.
1. Допустимо ли кандидатстването с проект, в който се
изгражда фотоволтаична електрическа централа, от която ще
се захранват и други общински имоти в отделни УПИ, които

1. Допустимо е по принцип. Моля обърнете внимание, че е
необходимо не само сградата да е общинска, но и в нея да се
предоставят административни услуги за задоволяване на
обществени потребности.

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 са в съседство?
2. Виж отговор на запитване № 28 от 23.08.2022 г.
2. Допустимо ли е кандидатстване с обект, в който вече са
внедрени мерки за ЕЕ, съобразно направено енергийно
обследване и валиден енергиен сертификат. Ако е допустимо,
следва ли да се прави ново енергийно обследване на сградата
или е достатъчно извършването на анализа по т. 13 от Раздел
13.2, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с
компетентност в съответната област?
№ 36 от Здравейте! Моля да ни отговорите на следните въпроси: 1. По
7.09.2022 г.
процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-7.020
–
Енергийна
ефективност Вижте отговорите на въпроси № 1, 2 и 3 на запитване № 32
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на от 31.08.2022 г.
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., в които се
представят обществени услуги
1. .... може ли да кандидатстваме за тези дейности за
училища.
2. И още, може ли при условие, че имаме 20% площи под
наем в някои сгради да кандидатстваме само за ВЕИ, и
същото за сградите, в които е направен ремонт.

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
3. За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, №
BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да
кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече
имаме одобрено финансиране по тези процедури.
Предварително благодаря!
№ 37 от
7.09.2022 г.
Въпрос: Допустима ли е за финансиране по настоящата
процедура, общинска сграда, която с нотариален акт за
публична общинска собственост е отредена за читалище и
кметство. Понастоящем сградата се ползва съвместно от
местната общинска администрация и от читалището към
кметството, като площта, която ползват е поделена
приблизително по равно.

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. Читалищата не са допустим
кандидат по настоящата процедура.
В случай, че площта, отредена на читалището не превишава
20% от площта на сградата обект на подпомагане, ще бъде
допустимо да се предостави подпомагане.

№ 38 от Уважаеми представители на УО на ПРСР 2014-2020,
9.09.2022 г.
На 31 август 2022 г. Звеното за управление на Национална
селска мрежа (ЗУ на НСМ) проведе информационен семинар
за възможностите за подкрепа на общините от селските
райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020.
По време на събитието към представителите на

1. Да, допустимо е. Съгласно т.1, буква „а“ от Раздел 14.1
„Допустими разходи“ от УК „Допустими за подпомагане са
следните разходи:
1. За реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на сгради и/или помещения и/или друга недвижима
собственост, съгласно допустимата за подпомагане дейност
по настоящата процедура, които са: а) разходи, свързани с
прякото изпълнение на СМР“.

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
Управляващия орган бяха зададени въпроси по отворената 2. Да, виж отговора на въпрос № 26 от 22.08.2022 г.
процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-7.020
«Енергийна
ефектвност»
по
подмярката, на които не бяха намерени отговори в
утвърдените насоки за кандидатстване.
В тази връзка, ЗУ на НСМ обобщи постъпилите въпроси
от участниците, които предоставяме на Вашето внимание
и за които бихме искали да получим отговори:
1. Ако в енергийното обследване е дадена обща препоръка за
изграждане на ФВЕЦ за собствени нужди, то:
1.1. ще бъде ли допустим разход ремонт на покрива на
сградата, където ще бъде монтирана ФВЕЦ, ако това е
посочено като необходимо условие в конструктивното
становище към съпътстващата проектна документация?
2. При определяне на процента заявените/одобрените
инвестиционни разходи по проектното предложение по
критерий 3 „Проекти, насочени към производство на енергия
за собствено потребление от възобновяеми енергийни
източници“ разходите за закупуване/инсталиране на
термопомпа приемат ли се за „разходи за инвестиции в
производство на енергия от ВЕИ за собствено
потребление“?
Предварително бихме искали да благодарим за ясните и
конкретни отговори, които ще допринесат за по-точното

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
разбиране на изискванията
потенциалните бенефициенти.

по

процедурата

от

№ 39 от Здравейте!
14.09.2022 г. 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., имам следния
въпрос:
1. Има ли ограничение в броя на учебните заведения, на
които ще бъдат извършени ремонтни дейности за
подобряване на тяхната енергийна ефективност, тоест може
ли да бъде включено повече от 1?
Госпожи
и
Господа,
№ 40 от Уважаеми
20.09.2022 г. Към необходимите документи трябва да се представи
анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 11,
изготвен и съгласуван от правоспособно лице с

Няма ограничение по отношение на броя на учебните
заведения.

Заверката следва да е извършена от едно лице. Заверката на
подобен тип документи удостоверява, че документът е
изготвен от лицето, от което е заверен, и че същото лице
притежава правоспособност в съответната област.

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
компетентност в съответната област.
Въпросът ни е анализът трябва да е изготвен и съгласуван от
едно и също лице с проектантска правоспособност в
съответната област или от две различни лица с проектантска
правоспособност в съответната област ?
№ 41 от Във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP00121.09.2022 г. 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“ възникват следният въпрос:
1. Когато в проекта се включва единствено изграждането на
фотоволтаична
електроцентрала,
включена
към
електрическата мрежа на сградата, задължително ли е да се
извърши енергийно обследване на сградата, където ще бъде
монтирана централата?
№ 42 от Здравейте!
21.09.2022 г. Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване 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“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби

Виж отговор на въпрос № 28 от 23.08.2022 г.

Съгласно т. II. От Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ от
УК, Безвъзмездната финансова помощ не се предоставя за
финансиране на разходи, които вече са финансирани със
средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на
Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд,

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
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:
В т. 1.2 от Раздел 11. „Допустими кандидати” от Условията за
кандидатстване, са описани общините, за които дейностите
по процедурата са недопустими в строителните граници на
административния център.
Община Крумовград има изпълнени проекти по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2
„Енергийна ефективност в периферните райони” за сгради на
училище и детски градини в града. При условие, че гр.
Крумовград не фигурира в списъка по т. 1.2 от Раздел 11,
допустимо ли е, общината да кандидатства по настоящата
процедура с проект за надграждане на дейностите по
енергийна ефективност, чрез изграждане на съоръжения за
производство и съхранение на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници за посочените по-горе
сгради?

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.),
както и с други публични средства, различни от тези на
бенефициента и са за същия обект/и.

