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         Дата на обявяване 16.12.2015 г. 

 

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

ПО 

КАМПАНИЯ „МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА“ 2016 г. 

 

 

I. Цел на кампанията: 

 

Целта на кампанията е да бъдат реализирани проекти за подобряване на 

физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на Община 

Русе и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. 

 

II. Допустими кандидати: 

 

1. Кметства: 

 Басарбово 

 Бъзън 

 Долно Абланово 

 Мартен 

 Николово 

 Ново село 

 Просена 

 Сандрово 

 Семерджиево 

 Тетово 

 Хотанца 

 Червена вода 

 Ястребово 

 

2. Квартали на град Русе: 

 ДЗС  

 Долапите 

 Образцов чифлик 

 Средна кула  

 

Кандидатите могат да подават само по едно проектно предложение. 

 

III. Допустими дейности за финансиране: 

 

 Изготвяне на инвестиционни проекти или становища за реализацията на 

проектните предложения (до 10% от стойността на допустимите разходи) 

 Ремонт или изграждане на детски площадки, вкл. закупуване на съоръжения   

 Ремонт или изграждане на спортни площадки, вкл. закупуване на съоръжения   

 Ремонт или изграждане на кътове за отдих   

 Ремонт на сгради или части от сгради общинска собственост   

 Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите тротоари   
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 Възстановяване, изграждане, обособяване на спортни игрища/площадки и 

закупуване на съоръжения   

 Благоустройство на паркове и площади, в т.ч. и паркови елементи   

 Облагородяване на гробищни паркове   

 Изграждане на системи за поливане, отводнителни съоръжения, фонтани, 

чешми   

 Закупуване на съоръжения за спортни бази   

 Закупуване на нови машини и съоръжения за поддръжка на паркове и градини 

 Озеленяване   

 Осъществяване на строителен и авторски надзор по време на изпълнение на 

СМР на обектите на интервенция (до 5% от стойността на допустимите разходи) 

 

       Дейности, различни от горепосочените, няма да бъдат финансирани. Не се 

финансират също печалби, семинари, командировки, възнаграждения, хонорари, 

лекторски и други административни разходи. 

 

IV. Очаквани резултати: 

 

 Подобряване на физическата и жизнена среда 

 Намаляване на миграционния поток чрез създаване на благоприятна жизнена 

среда и условия за живот 

 

V. Основни изисквания 

 

При разработване на проектните предложения е необходимо да се акцентира 

върху разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Кандидатите следва да 

опишат своята идея конкретно и детайлно, като дейностите, които предвиждат да бъдат 

извършени, трябва да са последователни и логически обвързани. За тази цел трябва да 

се използват приложените образци: „Формуляр за кандидатстване“ и „Количествено-

стойностна сметка за СМР/СРР“. Допълнително, всеки заявител трябва да представи 

подробен бюджет (в табличен вид), с остойностени всички пера, необходими за 

реализиране целите на проекта, разпределени по дейности и параграфи по Единна 

бюджетна класификация (ЕБК). 

 

Проектните предложения следва да съдържат: 

 Заглавна страница – име на проекта, подател, телефон и e-mail за контакт 

 Формуляр за кандидатстване, в който са описани целите и дейностите по 

проекта 

 Времеви график за изпълнение на дейностите (попълва се в т.4 на Формуляра 

за кандидатстване) 

 Подробен бюджет, разпределен по дейности и параграфи по ЕБК  

 Количествено-стойностна сметка за СМР/СРР 

 Актуална скица и акт за собственост на обекта (заверени „вярно с оригинала“ 

копия) 

 Снимков материал на съществуващото положение на обекта/терена (на 

електронен носител – CD) 

 

Крайната дата за реализация на проектните предложения е 30.11.2016 г. 
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VI. Финансиране 

 

Ще бъдат финансирани само обекти изцяло общинска собственост. 

Недопустими са обекти в съсобственост с други организации/ институции/ 

физически лица! 

Общият бюджет за финансиране на проекти по кампания „Малки населени 

места“ 2016 г. е в размер на 320 000,00 лв. с вкл. ДДС. Финансирането на проектните 

предложения ще се извърши чрез директно предоставяне на средства, съобразено с 

идейните предложения и броя на жителите на съответното населено място по настоящ 

адрес (по справка от ГРАО). Максимално допустимите суми, с вкл. ДДС, са както 

следва:  

 

1. За кметства: 

 Кметства с жители над 2 000 души – до 30 000 лв. 

 Кметства с жители от 1 201 до 2 000 души – до 27 000 лв. 

 Кметства с жители от 701 до 1 200 души – до 23 000 лв. 

 Кметства с жители до 700 души – до 18 000 лв. 

 

2. За квартали: 

 До 8 000 лв. 

  

След обявяване на окончателните резултати от комисията и одобряване на 

средствата от Общински съвет – Русе, дейностите по проектите могат да стартират, 

като се спазва последователността на дейностите, заложени във времевия график. 

Заявителят носи пълна отговорност за законосъобразното изпълнение на 

проектното предложение и целесъобразното разходване на предоставеното 

финансиране. 

 

VII. Срокове и начин на кандидатстване  

 

Проектите следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе не      

по-късно от 17:00 ч. на 11.01.2016 г.  

Проекти, подадени след този срок няма да бъдат разглеждани!   

  

VIII.  Оценка и подбор на проектните предложения 

 

Проектните предложения ще бъдат разглеждани и оценявани от комисия, 

назначена със заповед на кмета на Община Русе. Оценката ще бъде извършена на база 

качество на подаденото проектно предложение и брой жители на съответното населено 

място (за кметствата) по настоящ адрес (по справка от ГРАО).  

При установяване на непълноти и/или неточности, от кандидатите ще бъдат 

изискани допълнителни документи и/или информация. Срокът за предоставянето им е 5 

календарни дни. 

 

IX. Отчитане 

 

  Служителите на звено „Финансов контрол“ на Община Русе ще извършват 

контрол на финансовите документи. 



 

ОБЩИНА РУСЕ 

 

Кампания „Малки населени места“ 2016 г. 
 

4 
 

  След приключване на дейностите по проекта, кандидатът уведомява писмено 

Кмета на Община Русе, който определя служители за извършване проверка на място с 

цел установяване изпълнението на заложените дейности, цели и резултати.  

  Изпълнението на дейностите по финансираните проекти следва да приключи и 

да бъде отчетено в рамките на 2016 г. 

 

X.  Други 

 

  По време на изпълнението на проектите са допустими промени, за които има: 

 писмено уведомление от страна на кандидата, придружено с документи, 

подкрепящи исканата промяна (КСС, становище или др.) 

 получено писмено одобрение от Кмета на Община Русе 

 общата стойност на проекта остава непроменена 

 целта на проекта остава непроменена 

 в случай че има предвидени нови дейности, същите следва да попадат в обхвата 

на Раздел III „Допустими дейности“ от настоящите насоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


