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Общинска кампания  
„Малки населени места“ 

2016 г. 



Цел на кампанията 
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Подобряване на физическата и жизнена 
среда на малките населени места на 
територията на Община Русе 

 
Разрешаване на проблеми с висока 
обществена значимост 



Допустими кандидати 
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Кметства:  
Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, 
Николово, Ново село, Просена, Сандрово, 
Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода 
и Ястребово 

Квартали:  
ДЗС, Долапите, Образцов чифлик и  Средна 
кула 

 
Кандидатите могат да подават само  

по едно проектно предложение! 



Бюджет 
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Общ бюджет на кампанията:  
320 000 лв. с вкл. ДДС 

 
Ще бъдат финансирани само обекти изцяло  

общинска собственост!  
 

Недопустими са обекти в съсобственост с 
други организации/ институции/ физически 

лица! 



Условия за финансиране Бюджет Бюджет Бюджет Условия за финансиране 

Директно предоставяне на средства, съобразено с 
идейните предложения и броя на жителите на 
съответното населено място по настоящ адрес (по 
справка на ГРАО). 
 

За кметства: 
 С жители над 2000 души – до 30 000 лв. 
 С жители от 1201 до 2000 души – до 27 000 лв. 
 С жители от 701 до 1200 души – до 23 000 лв. 
 С жители до 700 души – до 18 000 лв. 

 

За квартали: 
   До 8 000 лв.  

 

Максимално допустимите суми са с вкл. ДДС. 
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Допустими дейности                             
за финансиране 
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Изготвяне на инвестиционни проекти или становища за реализацията на 
проектните предложения (до 10% от стойността на допустимите разходи) 
Ремонт и/или изграждане на детски площадки, вкл. закупуване на съоръжения   
Ремонт и/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 
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! 



Съдържание на проектните 
предложения 
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Заглавна страница – име на проекта, подател, 
контакти 
 Формуляр за кандидатстване 
 Времеви график за изпълнение на дейностите 
Подробен бюджет, разпределен по дейности и  
параграфи по Единна бюджетна класификация  
 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) 



Срокове 
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Начало на кампанията:  
16.12.2015 г. 

 

Срок за депозиране на проектните предложения:  
11.01.2016 г. 

 

Разглеждане и оценка на проектните предложения:  
31.01.2016 г.  

 

Крайна дата за реализация на проектните предложения:  
30.11.2016 г. 
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ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ  
ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА  

И УСПЕХ! 


