
                                                                                

Приложение № 7 

Европейският земеделски фонд 

за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в  

селските райони“     

 

№ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА И НА ПРОЕКТА 

1 Проектът е насочен към  поне една от целите: 

 Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на 
МИГ; 

 Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със 
свободното време и отдиха услуги; 

 Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги; 

  Чрез инвестициите в образователна инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на 
предоставяното образование и се намалява броя на преждевременно напусналите процеса на 
обучение. 

2 Кандидатства се за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за поне една 

от допустимите дейности: 

2.1 Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински, улици, тротоари, и 
съоръженията и принадлежностите към тях; 

2.2 Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

2.3 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за 
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или 
възрастни, включително транспортни средства; 

2.4 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

2.5 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

2.6 Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, 
свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка 
и подобряване на прилежащите пространства; 

2.7 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони. 

3 Кандидатът не е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета 
на Европейския съюз за същата инвестиция 

4 Кандидатът е: 

община Тервел или община Крушари,  

5 Кандидатът не попада в някое от обстоятелствата за отстраняване (съгласно приложение № 4 към 
чл. 7, ал. 3, т. 1 и 2 на Наредба №12), 

6 Дейностите, предмет на подпомагане се осъществят на територията на МИГ-а 

7 Дейностите по проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на 
съответната община. 



8 Дейностите, включени в проекта са съгласувани с одобрената стратегия. 

9 Проектът не оказва отрицателно въздействие върху околната среда 

10 За проекти за дейностите по 2.1 (улици и …) 
- 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 за период от седем години, считано от датата на 
сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ 

- не включват само принадлежности, с изключение на енергозахранващите и осветителните 
съоръжения и тела. 

11 За проекти по 2.2 (площи за широко обществено ползване) при изграждане на площадки за игра, 
проектът отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра. 

12 За проекти за дейности по 2.3 (социална инфраструктура): 
- се кандидатства за социални услуги съгласно чл. 36, ал. 2 или 5 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.); 
- дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за необходимостта и 
устойчивостта от съответната социална услуга; 
- инвестиционният проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект" и 
техническите спецификации на оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта, 
отговарят на критериите и стандартите за местоположение и материална база, определени с 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а когато социалните услуги са за 
деца, отговарят и на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за 
деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.); 
-  Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално 
подпомагане е издало положително становище за необходимостта, целесъобразността и 
спазването на горните изисквания за социалните услуги, които ще се разкрият. 

13 За проектите по дейност 2.4 (свързани с инвестиции за подобряването на енергийната 
ефективност): 

 - отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община  

- представен е доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 
от Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и 
оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.). 

14 Проект по 2.7 (общинска образователна инфраструктура)  е за детски градини,  основни или средни 
училища, финансирани чрез бюджета на общините 

15 Дейностите, включени в проектите, не са физически започнати и/или извършени преди подаване 
на проектното предложение 

16 Проектът се изпълнява в имот - собственост на кандидата, или в случай на проект, изпълняван в 
имот, който не е собствен, кандидатът е представил документи за: 
 1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на 
подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на 
кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за 
строеж съгласно Закона за устройство на територията; 

2. ползване на имота за срок не по-малко от 9 години, считано от датата на подаване на 
заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или 
инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или строително-монтажни работи, за които не се 



 

 

изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията. 

17 При СМР  непредвидените разходи са в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по 
прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности. 

18 Разходите свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в 
процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време 
на неговото изпълнение, не надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по 
проекта (без непредвидените). 

19 Разходите свързани с проекта не надхвърлят следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, не надхвърлят 1 на сто от 
допустимите разходи по проекта;  

2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, не надхвърлят 1 на сто от 
допустимите разходи по проекта; 

3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни 
дейности, не надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи свързани с прякото изпълнение на СМР; 

4. разходите за строителен надзор не надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи  свързани с 
прякото изпълнение на СМР; 

5. разходите за авторски надзор не надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи  свързани с 
прякото изпълнение на СМР . 

20 Размерът на общите допустими разходи по проекта е не по-голям 300 000 лева и не по-малък от 10 
000 лв. 

21 Кандидатът не е получил публична финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове и други публични средства за разходите, за които кандидатства за финансиране по същия 
обект/ти 

22 Не са установени изкуствено създадени условия (по смисъла на чл.60 от Регламент (ЕС) 
№1306/2013). 

23 Посещението на място установи,че представената в проектното предложение информация 
съответства на констатираното  действително състояние.  

  


