
 
 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
 

УСЛОВИЯ, РЕД И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА 
„ИНИЦИАТИВИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 2021“ 

 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 
 Програма „Инициативи на местните общности 2021“ стартира от 2009 г. и се 
превърна в един от най-успешните модели за инвестиции на местните общности с 
активно участие на гражданското общество и местното самоуправление. В програмата 
кандидатстват сдружения, читалищни настоятелства, регистрирани в Агенцията по 
вписвания, инициативни групи, регистрирани в кметството или км.наместничество в 
населеното място. Мотива за кандидатстване с проект по тази програма е нагласата на 
местната общност, категоризирайки дадения проблем по важност, както и нагласата за 
доброволно участие и начина, по който ще се привлекат партньорски организации, 
граждани и друг вид форма на дарителство. 
 Програмата финансира малки проекти от местно значение, одобрени на конкурсен 
принцип в пълно съответствие с Програмата за управление – 2019-2023 г. на Кмета на 
Общината. 
 За ефективността на програмата от голямо значение е запознаване на местната 
общност с целите на програмата, както и обществено обсъждане на възникналите 
проблеми. 
 Проектите се оценяват от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината. 
Членовете на комисията са експерти от дирекциите на Община Велико Търново, имащи 
професионална заангажираност спрямо допуснатите цели в проектите за кандидатстване. 
 Комисията извършва подбор въз основа на следните критерии: 
 1.Гражданското участие на общността в избора на приоритетната област и при 
изпълнението на проекта. 
 2.Връзка между заложените в проекта цели, дейност и очаквани дълготрайни 
резултати.  
 3.Принос за подобряване на инфраструктурата в населените места, подобряване 
на жизнената среда, облагородяване и реконструкция на площадно пространство, 
основен ремонт на читалищни сгради общинска собственост. 
 4.Социално въздействие от изпълнението на заложените дейности /детски и 
спортни площадки, мерки за превенция за сигурност, места за отдих и социални контакти 
между възрастовите групи и др./. 
 5.Как изпълнението на дейностите ще допринесе за подобряване на качеството на 
живот в общността. 
 6.Мерки за устойчивост и стопанисване на изпълнението на проектите. 
  

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2021 г. 
 
 1.Реконструкция улична мрежа /асфалт, тротоари, бордюри, канавки/, мостови 
съоръжения. 
 2.Основен ремонт на читалищна сграда общинска собственост. 



 3.Реконструкция и облагородяване на централно площадно пространство със зони 
за отдих и спорт в населено място над 500 жители. 
 Общият размер на проекти за 36 населени места в община Велико Търново е 
500 000 лв. 
 Право да участват имат сдружения, читалищни настоятелства, инициативни 
групи, регистрирани в кметството или км.наместничество в населеното място. 
 При положение, че има повече от един проект представен от населено място, 
комисията ще извърши професионален подбор и ще одобри 1 проект. 
 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

I  Реконструкция улична мрежа /асфалт, тротоар, бордюри, канавки, ремонт мостово 
съоръжение/ 
1 група: Кметства с население над 1000 жители и дължина на уличната мрежа над 30 км: 
Ресен, Самоводене, Дебелец, Килифарево до 17 000 лв. с ДДС. 
2 група: Кметства с население от 500 до 1000 жители – улична мрежа от 20-30 км: 
Арбанаси, Беляковец, Балван, Ново село, Леденик, Шемшево, Присово, Пчелище, 
Церова кория, до 16 000 лв. Водолей – 10 км улична мрежа – до 15 000 лв. с ДДС. 
3 група: Км.наместничество от 120-500, улична мрежа от 10 до 20 км – Вонеща вода, 
Плаково, Къпиново, Миндя, Шереметя, Малки чифлик, Никюп, Хотница, Дичин, Русаля 
– до 14 000 лв. с ДДС. 
4 група: Км.наместничества до 120 жители, улична мрежа до 10 км – Велчево, Въглевци, 
Войнежа, Габровци, Големаните, Ялово, Момин сбор, Пушево, Емен, Буковец, Ветринци 
до 11 000 лв.; Райковци до 9000 лв. 
5.По т.3. Основен ремонт на читалищни сгради общинска собственост 
 С население над 500 жители до 16 000 лв. – над 700 кв.м разгъната площ. 
 С население до 500 жители до 13 000 лв. – разгъната площ до 600 кв.м. 
6.Реконструкция, облагородяване на централно площадно пространство с население над 
500 жители – до 16 000 лв. 
7.За ремонт мостово съоръжение до 14 000 лв. 
 
 Документите за внасяне на проектите в деловодството на Община Велико 
Търново – 15.03.2021 г. до 17,00 ч. 
 
 Приложение: 
 1.Съпровождащо писмо до Кмета на Общината 
 2.Оферта от фирма изпълнител със стойност на инвестицията с ДДС 
 3.Протокол от заседание на УС на сдружение, читалищно настоятелство за 
избиране на фирма за основен ремонт читалищна сграда, реконструкция и 
облагородяване на площадно пространство /с ДДС/ 
 4.За ремонт улици фирмата „Пътни строежи ВТ“ АД предоставя оферта /с ДДС/ 
 5.Количествено-стойностна сметка за доброволно участие без ДДС. Посочва се 
финансовия и друг принос на партньорите. 
 6.Уведомяване за начина на изпълнението на ремонт на читалища и площади /чрез 
фирма или по стопански начин/ 



 7.Фирмата изпълнител за ремонт строителство трябва да бъде регистрирана в 
публичния централен строителен регистър и законодателството на дирекция ОП, 
Община Велико Търново 
 8.Писмо от партньорите за подкрепа 
 
 Краен срок за приключване на програмата – 30.09.2021 г. 
 
 Кандидатстването с проект „Рехабилитация на улици“ вносителя не внася 
договор, тъй като „Пътни строежи ВТ“ АД има сключен договор с Община Велико 
Търново. Представя се само оферта от дружеството. 
 Настоятелства и сдружения, които кандидатстват с основен ремонт сгради или 
площади са длъжни в заседание на УС да избират една от минимум 3 представени оферти 
на различни фирми  и  съставят протокол, копие от който представят при внасянето на 
проекта. Комисията, назначена със заповед на Кмета извършва преглед на проектите, 
одобрява размера на инвестицията и уведомява писмено вносителя за одобрената сума.  
 
 Приложение: 
 1.Настоятелство, сдружение сключват договор с фирмата /по образец представен 
от общината с предложение за % авансово плащане/ 
 2.Копие на договор с фирмата, заедно с офертата 
 3.Подготвен договор за подпис с Кмета на Общината и председател на читалищно 
настоятелство, сдружение 
 
 След уведомление по телефон или в писмен вид, за приет от Дирекция 
„Обществени поръчки“ действителен договор, следва да се представят: 
 1.Фактура от фирмата изпълнител /Без „Пътни строежи ВТ“ АД за авансово 
плащане. 
 2.Фактура от името на настоятелство, сдружение за авансово плащане 
 С текст на фактурата: 
 Авансово плащане - …….. % по договор от ………………. 2021 г. на проект: 
(Пример „Ремонт читалищна сграда“ в с. ………………. По програма „Инициативи на 
местните общности 2021 . – пример 5000 лв.) 
/ с думи – пет хиляди лева/ 
 Фактурата се подписва от длъжностно лице от Общината, определено от 
Председателя на комисията. 
 3.Представя се копие на фактурата от името на фирмата  
 4.Фактурата се внася в Звено „Финансово управление и контрол“ каб.315 – 3-ти 
етаж на Общината. 
  
 Срок за изпълнение на проекта – 30.09.2021 г. 
 Подготовка на документи. 
 Приложения: 
 1.Акт за приемане на проекти от Инвеститорски контрол 
 2.Протокол за доброволното участие на партньори, снимков материал 
 3.Фактури за окончателно плащане. 
 Пример за фактура от вносителя на проекта: 
 Окончателно изплащане по 



 договор от …………………..2021 г.  Одобрена сума 14 000 лв. 
 на проект …………………..   Аванс 5 000 лв. 
 с. ……………………   Окончателно – 9000 лв. 
 по програма „Инициативи на местните 
 общности 2021“ 
 /девет хиляди лв./ 
 
 Фактурата се подписва от длъжностното лице и цялата документация се представя 
в каб. 315 на 3 етаж. 
 
 Задължителен доброволен принос 
 
 Финансов и нефинансов /в т.ч. остойностен доброволен труд/ на кандидата и 
партньорите 
 За км.наместничество до 100 жители  - 8 % 
 За км.наместничество от 100 до 350 жители - 10 % 
 За кметство от 350 до 1000 жители  - 12 % 
 За кметство над 1000 жители   - до 20 % 
 
 Приложения: 
 Проектните предложения да бъдат разработени съгласно изискванията на 
действащото законодателство, придружени от подкрепящи документи в зависимост от 
характера на проектното предложение /технически проект, в т.ч. за мостово съоръжение/, 
КСС, снимков материал преди започване на обекта и след неговото приемане/. 
Задължително изискване е кандидатът да приложи писмо за подкрепа от партньора със 
стойност на доброволното участие. 
 
 
 Формуляра за кандидатстване с поканата за кандидатстване са публикувани на 
интернет страницата на Община Велико Търново, раздел „Електронни документи“ 
/Обяви и съобщения/ 
 Проект „Инициативи на местните общности 2021 г.“ 
 
 Срок за внасяне на документите – 15.03.2021 г. – 17 ч. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРОГРАМА 
„ИНИЦИАТИВИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ – 2021“: 
 
Снежана Данева-Иванова 
Зам.-кмет „Финанси“ 
 


