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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН 

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. 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

На 27.09.2016г. Община Златарица подаде Заявление за подпомагане на проектно 

предложение „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ по 

подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 за финансиране на реконструкция и рехабилитация  на 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, до 3% 

непредвидени разходи свързани с прякото изпълнение на СМР, както и за финансиране на 

допустими по Програмата дейности свързани с изпълнението на основната дейност. Общата 

стойност на заявлението за подпомагане е 1 954 060,30 лв. без ДДС. 

Финансирането се осъществява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

Проектното предложение има за цел да създаде по-добри условия за живот на местното 

население и същевременно да привлече инвестиции в областта на туризма, малкия и среден 

бизнес, да подобри облика на населените места включени в проектното предложение чрез 

рехабилитацията и реконструкцията на съществуващите улици и тротоари, да насърчи социалното 

приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на Община 

Златарица, която е част от селските райони на Република България.  

На 19.09.2017г. между Община Златарица и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан 

договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 829 000,77 лв. без ДДС за финансиране 

на предвидените в проекта дейности. За общо три улици е намален размера на одобрената 

финансова помощ. 

ДДС по проекта се финансира от Държавния бюджет на Република България. 

Осигуреното финансиране обхваща следните обекти: 

- в град Златарица: реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на 

ул. Албена, ул. Христо Ботев, ул. Иван Вазов, ул. Минко Радославов и непредвидени разходи за 

СМР; 

- в с. Калайджии - реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 

непредвидени разходи за СМР; 

- в с. Родина - реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и непредвидени 

разходи за СМР; 
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- в с. Долно Шивачево - реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 

тротоари и непредвидени разходи за СМР. 

Финансирани са и следните допустими дейности: 

- консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта; 

- консултантски услуги, свързани с управлението на проекта; 

- разходите за строителен надзор; 

- разходи за авторски надзор. 

В качеството на ползвател на безвъзмездната помощ, Община Златарица финансира 

разходите за информация и публичност съгласно изискванията определени в Наредба № 12 от 25 

юли 2016 г. за прилагане на 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. Съгласно това задължение е изработен, доставен и монтиран временен 

билборд на стойност 2340,00 лв. с ДДС.  

След крайната дата за изпълнение на проекта предстои да се постави и поддържа на видно 

място постоянен билборд. 

На 15.11.2018 година между Община Златарица и ДФ „Земеделие“ се подписа Анекс към 

Договора за безвъзмездна финансова помощ, за одобряване от страна на финансиращия орган на 

изпълнителите по предвидените дейности и актуализиране размера на БФП след проведените 

процедури по Закона за обществените поръчки. Размера на финансирането е 1 748 457,04 лв. без 

ДДС. Размера на одобрените строително монтажни работи е 1 686 879,57лв. без ДДС. 

На 04.01.2019г. е подадена заявка за авансово плащане по проекта и заявка за авансово 

плащане на разходите за ДДС. Заявеното авансово плащане е платено на Общината на 

24.01.2019г. Заявеното ДДС е платено на 30.05.2019г. 

Изпълнението на предвидените строителни дейности приключи през есента на 2019г. 

Обектите са въведени в експлоатация от Главния архитект на Община Златарица с 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация №4/15.10.2019г. 

 Съгласно техническия проект и одобрените от финансиращия орган строително-монтажни 

дейности са изпълнени реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на 

четири улици в гр. Златарица - "Албена" и връзка с "Христо Ботев", „Христо Ботев“, „Иван 

Вазов“ и „Минко Радославов“ и на улици в селата Родина, Калайджии  и Долно Шивачево с обща 

дължина на асфалтирането 3466 л.м. и на тротоарите 3916 л.м.  

След приключване изпълнението на всички дейности по проекта, Община Златарица 

подаде на 06.11.2019г. Заявка за окончателно плащане по проекта на стойност 1 685 670,01лв. без 

ДДС, Заявка за финансиране на разходи за ДДС към искане за окончателно плащане и 

Заявка/Искане за безлихвен заем. 

 

 

 

Изготвил, 

Албена Конакчиева, 

директор на дирекция 

„Специализирана администрация” 

в Община Златарица 


