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СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО
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№, дата на
Въпрос
получаване
№
1
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

Разяснение от УО
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 № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО 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“ 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 № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 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?
№
2
от Уважаеми госпожи/господа,
29.07.2022 г. Моля за разяснения относно броя и вида на проектните
предложения, които една община може да подаде общо по
отворените за кандидатстване четири процедури по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.:
BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
BG06RDNP001-7.019
Пътища
„Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към

1. Кандидатите общини могат да подават по едно проектно
предложение по конкретна процедура. Ако са подали по
няколко проектни предложение по една процедура, ще се
разглежда последното подадено по време проектно
предложение по конкретната процедура. Пример: Ако са
подадени три проектни предложение по процедура
BG06RDNP001-7.017 - Улици, ще се разглежда последното
подадено по време проектно предложение по процедура
BG06RDNP001-7.017 - Улици.
2. Виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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“;
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,

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО 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
„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!
№
3
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?
№

4

В случаите, когато кандидатът не подаде проектно
предложение по процедура „Енергийна ефективност“, същият
има възможност да подаде само едно проектно предложение
по една от следните процедури – „Вода“, „Пътища“ или
„Улици“.

от Здравейте, пише Ви Кръстина Димова - Ръководител на звено Съгласно подточка 2.1 от т. 2 „Ангажименти и други

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
за вътрешен одит в община Кричим. Тъй като процедурите по
възлагане на обществени поръчки отнемат много време,
обмисляме след като подадем проектното предложение да
проведем процедури по възлагане на дейностите необходими
за реализиране на проекта - СМР, строителен надзор и
управление на проекта да бъдат възложени в периода на
оценка на проектното предложение. Така ще има сключени
договори с избраните изпълнители преди одобряването на
проекта и евентуално сключване на АДБФП. Договорите за
възлагане ще бъдат под условие и изпълнението на
дейностите ще стартира, едва след сключване на АДБФП.
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.

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
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.

№
5
от Във връзка с публикуваните „Условия за кандидатстване с
09.08.2022 г. проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ“ 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

1. Не е допустимо. В т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ е регламентирано, че се
подпомагат проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят
дейностите по проекта, са изградени или реконструирани
водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК)
или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК
системи, считано от датата на въвеждане в експлоатация на
инвестицията по сключения административен договор до

04.08.2022 г.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., бихме желали да получим следните
разяснения:
1. Община има наличен одобрен Инвестиционен проект,
изработен във фаза „Работен проект“ за реконструкция и
рехабилитация на улица в населено място, включващ части
Пътна, Геодезия, Временна организация и Безопасност на
движението, План за безопасност и здраве, Електро,
Водоснабдяване и Пожарна безопасност. Стойността на част
Водоснабдяване е под 10 на сто от общия размер на
инвестиционния проект. В тази връзка, допустима ли е за
финансиране част Водоснабдяване включваща реконструкция
на уличния водопровод, съществуващи водопроводни
отклонения и изграждане на пожарни хидранти?
2. В случай, че част Водоснабдяване, която е част от
одобрения Инвестиционен проект с който общината има
намерение да кандидатства не е допустима за финансиране по
настоящата процедура, допустимо ли е общината да я
финансира със собствени средства при евентуално одобрение
на проектното предложение?

края на мониторинговия период.
Декларацията по т. 20 от Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“, трябва да съответства на изискването
регламентирано в т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ – да не за „период седем години
считано от датата на сключване на административния
договор“, а да е „считано от датата на въвеждане в
експлоатация
на
инвестицията
по
сключения
административен договор до края на мониторинговия
период“.
2. Да, допустимо е.

Публикувано на 21.10.2022 г.
1. Не е допустимо.
№
6
от Здравейте,
10.08.2022 г. Във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 2. Не е допустимо.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
подобряването или разширяването на всички видове малка по 3. Виж отговор на запитване № 1 от 28.07.2022 г.
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
Енергийна ефективност
№
7
от Здравейте,
Да, може.
15.08.2022 г. имаме няколко въпроса, които отправяме към Вас:
Вижте и отговора на запитване № 1 от 28.07.2022 г.
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?
№
8
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.

1. Да, допустими са.
2. Разхода трябва да се отнесе към т. 3, буква „в“ от Раздел
14.2.Условия за допустимост на разходите от Условията за
кандидатстване.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
3. Съгласно т. 14 от
Раздел 14.2.Условия за допустимост на разходите от
Условията за кандидатстване „За разходите по т. 2 от Раздел
14.1. „Допустими разходи” не се изисква да се представят
оферти. Допустимите разходи по т. 2 от Раздел 14.1.
„Допустими разходи” не може да надхвърлят стойностите по
BG06RDNP001-7.020
Енергийна
ефективност т. 3 от настоящият раздел.“.
„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.
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",
„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.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
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.
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.
№

9

от Здравейте!

Не липсва ТДИ. В шийта „Заявени разходи“ се върнете в поле

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Моля, обърнете внимание, че в Приложение № 7 „Основна
информация за проектното предложение и Таблица за
допустими инвестиции“ от Документите за попълване към
Условията за кандидатстване липсва ТДИ.
№ 10 от По процедури BG06RDNP001-7.019, BG06RDNP001-7.017 и
30.08.2022 г BG06RDNP001-7.021 може ли да кандидатстваме с нови
проекти, при условие че вече имаме одобрено
финансиране по тези процедури?
№ 11 от Здравейте!
31.08.2022 г. Моля да ни отговорите на следните въпроси:
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!

„А1“.

№ 12 от Във връзка с публикуваните Условия за кандидатстване с
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
1.09.2022 г.
финансова помощ по процедура чрез подбор №
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 обновяване
на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

В раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с
критериите за подбор на проектни предложения“ от
Условията за кандидатстване са посочени документите, които
се представят за доказване на точки по критерий 3, а именно:
„1. Извадка от:
1.1. Общия устройствен план на общината, подписана от
кандидата
или
правоспособно
лице,
с
ясно
отбелязани/маркирани участъци от улиците, които са обект на
настоящото проектно предложение, с цел доказване на
заявения брой точки по критерий 3. Представя се във формат

24.08.2022 г.

Да, допустимо е, но вижте отговор на запитване № 7 от
15.08.2022 г.
Да, допустимо е, но вижте отговор на запитване № 7 от
15.08.2022 г.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-7.017 –
УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И
СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Стр. 29 в т. 22 Критерии и методика за оценка на проектните
предложения:
Т. 3 са посочени следните дейности, които могат да получат
точки:
„Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която
осигурява директна свързаност на населено място с по-висок
клас пътища.
Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна
транспортна свързаност на населено място/населени места на
територията на община от селски район с по-висок клас път,
като поне една улица във всяко едно от населените места, в
които ще се изпълнява инвестицията осигурява свързаност на
съответното населено място с по-висок клас път.
При
проекти,
които
включват
изграждане/реконструкция/рехабилитация на повече от една
улица само в едно населено място, точки по критерия се
присъждат, ако поне една от улиците в населеното място
осигурява неговата свързаност с по-висок клас път.
- „по-висок клас път“ е републикански път съгласно чл. 3, ал.
1, 2 от Закона за пътищата.
- „по-висок клас път“ е местен път съгласно чл. 3, ал 3 от
Закона за пътищата в съответствие с класификацията по
приетия с решение на Експертния съвет на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството от 30 юни
2005 г. „Модел за категоризиране“, приложен в Решение №

„pdf“ или „jpg“. В извадката от устройствения план следва да
бъдат отбелеязани и пътищата, с които се осигурява директна
свързаност с по-висок клас път;
или
1.2. одобрени регулационни или кадастрални планове,
подписана от кандидата или правоспособно лице, с ясно
отбелязани/маркирани участъци от улиците, които са обект на
настоящото проектно предложение, с цел доказване на
заявения брой точки по критерий 3. Представят се само в
случаите, че няма одобрен общ устройствен план на
общината. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. В
извадката от регулационните или кадастрални планове,
следва да бъдат отбелеязани и пътищата, с които се осигурява
директна свързаност с по-висок клас път.“.
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236 от 13 април 2007 г. за утвърждаване списъка на
общинските пътища.
- „населено място“ е населено място съгласно чл. 18, ал. 1 от
Закона за административно-териториалното устройство на
Република България.
За съответствие с критерия, следва да се докаже, че улицата, в
която се изгражда/реконструира/рехабилитира участъка,
осигурява директна свързаност на населеното място с повисок клас път.
Съответствие се критерия се признава и в случаите, когато
изградената/реконструираната/рехабилитираната отсечка се
намира в участък на улицата, който не е директно свързан с
път от по-висок клас.
При проекти, които включват само инвестиции в съоръжения
и/или принадлежности (вкл. тротоари), точки по критерия не
следва да бъдат присъждани.“
Бихме желали да получим следните разяснения, „при проект,
който включва изграждане/реконструкция/рехабилитация на
повече от една улица само в едно населено място, точки по
критерият се присъждат, ако поне една от улиците в
населеното място осигурява неговата свързаност с по-висок
клас път – по висок клас път е местен път съгласно чл. 3, ал. 3
от Закона за пътищата“. Съгласно критериите и приложената
схема имаме право на посочените точки. Какви документи
трябва да приведем като доказателство за директна
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свързаност на посочените улици с по-високия клас път?
№ 13 от За дейностите по процедури № BG06RDNP001-7.019, № Да, допустимо е, но вижте отговор на запитване № 7 от
BG06RDNP001-7.017 и № BG06RDNP001-7.021 може ли да 15.08.2022 г.
7.09.2022 г.
кандидатстваме с нови проекти при, при условия, че вече
имаме одобрено финансиране по тези процедури.
Предварително благодаря!
№ 14 от Уважаеми представители на УО на ПРСР 2014-2020,
На 31 август 2022 г. Звеното за управление на Национална
9.09.2022 г.
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
Управляващия орган бяха зададени въпроси по отворената
процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-7.017 «Улици» 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. В т. 10 от раздел 13.2: Условия за допустимост на
дейностите е посочено, че „се подпомагат проекти, ако под

1. В т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ е регламентирано, че се подпомагат проекти, ако
под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са
изградени или реконструирани водоснабдителните и/или
канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се
изграждат или реконструират ВиК системи, считано от датата
на въвеждане в експлоатация на инвестицията по сключения
административен договор до края на мониторинговия период.
Декларацията по т. 20 от Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“, трябва да съответства на изискването
регламентирано в т. 10 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ – да не за „период седем години
считано от датата на сключване на административния
договор“, а да е „считано от датата на въвеждане в
експлоатация
на
инвестицията
по
сключения
административен договор до края на мониторинговия
период“.
В тази връзка ще бъде извършена промяна в ПРСР 2014 –
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терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са
изградени или реконструирани водоснабдителните и/или
канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се
изграждат или реконструират ВиК системи, считано от
датата на въвеждане в експлоатация на инвестицията
по сключения административен договор до края на
мониторинговия период“, а в изискуемата декларация от
раздел 24.1 Списък с общи документи този период е „…седем
години, считано от датата на сключване на
административния договор…“.
В тази връзка, моля:
1.1. да уточните периодът, за който това изискване следва да
бъде спазвано, тъй като срокът на мониторинг е пет години?
1.2. да уточните моментът, от който това изискване следва да
бъде спазвано - датата на въвеждане в експлоатация на
инвестицията по сключения административен договор или
датата на сключване на административния договор?
2. Има ли изискване към инвестиционните проекти по
процедура № BG06RDNP001-7.017 - Улици да включват
изграждане на защитни тръби и защитени шахти, за полагане
в подземна инфраструктура на комуникационни системи?
3. При попълване на Приложение 7 „Основна информация за
ПП“ установихме, че в т. 2.2. „Общ размер на разходите по
проекта“ е въведено ограничение „До левовата равностойност
на 600 000 евро без ДДС“ и не позволява въвеждане на по-

2020 г., и в УК по процедурата.
2. Не, не е предвидено изискване по процедура №
BG06RDNP001-7.017 – Улици инвестиционните проекти да
включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, за
полагане в подземна инфраструктура на комуникационни
системи.
3. Да, ограничението се дължи на техническа грешка. Грешката
ще бъде поправена чрез изменени на Приложение 7 „Основна
информация за ПП“.
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висока стойност. Моля за уточнение, дали това ограничение
са дължи на техническа грешка?
Предварително бихме искали да благодарим за ясните и
конкретни отговори, които ще допринесат за по-точното
разбиране
на
изискванията
по
процедурата
от
потенциалните бенефициенти.

