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Общинска кампания  
„Малки населени места“ 

2019 г. 



Цели на Кампания 2019 г. 

2 

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; 
Ястребово. 

Квартали:  
ДЗС и Образцов чифлик; 
Долапите; 
Средна кула. 

 

Кандидатите могат да подават 
само по едно проектно 

предложение! 



Бюджет 
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Общ бюджет на кампанията:  
318 000 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 в зависимост от 
идейните предложения и броя на жителите на 
съответното населено място по настоящ адрес                    
(по справка на ГРАО). 
 

За кметства: 
С жители над 2 501 души – до 30 000 лв.; 
С жители от 2 001 до 2 500 души – до 26 000 лв.; 
С жители от 1 201 до 2 000 души – до 24 000 лв.; 
С жители от 701 до 1 200 души – до 21 000 лв.; 
С жители до 700 души – до 15 000 лв. 

 

За квартали: 
   До 10 000 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 или изграждане на детски площадки, вкл. закупуване на 
съоръжения (задължително е включването на дейности по 
проектиране и сертифициране на детските площадки съгласно 
НАРЕДБА №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра);  
 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 тротоари; 



Допустими дейности                             
за финансиране 
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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! 



Важно 
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Проекти, за които се изисква наличието на инвестиционен 
проект, задължително трябва да включват и дейност проектиране; 
 

За обектите, за които в закона е предвидено задължително 
упражняването на строителен надзор, следва да бъде включена 
дейност строителен надзор; 
 

За обекти/предложения, които представляват строеж по смисъла 
на ЗУТ, заявителят е длъжен да изготви/осигури съответната 
проектна и строителна документация по разрешаване и въвеждане в 
експлоатация на строежа.  



Съдържание на проектните 
предложения 

9 

Формуляр за кандидатстване /актуализиран/; 

 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); 

Снимки на съществуващото положение на 
обекта/терена (на електронен носител – CD). 



Срокове 
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Начало на кампанията:  
8.02.2019 г. 

 

Крaен срок за депозиране на проектните предложения:  
25.02.2019 г. 

 

Класиране на проектните предложения:  
30.03.2019 г.  

 

Крайна дата за изпълнение на проектните 
предложения:  
30.09.2019 г. 
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ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ  
ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА  

И УСПЕХ! 


