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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

ОБЯВА 
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА 

 

На основание Решение № 10 от 20.12.2018 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ Бяла 

Слатина, чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015 и в изпълнение на Стратегия за ВОМР, 

Местна инициативна група Бяла Слатина обявява процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”, от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина 

посредством процедура на подбор на проектни предложения с един краен срок за 

кандидатстване BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. 

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

Основната цел при прилагането на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

е създаване и обновяване на техническата и социална инфраструктура като основа за 

създаването на оптимална жизнена среда в района и подобряване на основните услуги 

за населението. 

Допустими кандидати по процедурата са: 

1. Община Бяла Слатина за всички допустими дейности; 

2. Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, 

свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 

3. Читалища от територията на МИГ. 

Критерии за допустимост: 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 
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Допустими дейности само на територията на МИГ за: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности; 

3. Изграждане на системи за видеонаблюдение на места с обществено предназначение; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 

дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение. 

 

Допустими разходи за: 

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт 

и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, 

съгласно допустимите за подпомагане дейности; 

2. закупуване на оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително 

чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности; 

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 

регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 

на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т.1, 2 и 3. 

Разходите, свързани с проекта са общи и са: 

a) свързани с консултации; 

b) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 

c) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за 

управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни 

материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне 
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и изпълнение на деностите по проекта 

Консултациите по буква „а“ се състоят в разработване на бизнес-план, включващ 

предпроектниизследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи 

ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване 

на пакета документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на 

деййностите по проекта д изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5% (пет на 

сто) от стойността на допустимите разходи. 

 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 

съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.  

При кандидати, различни от Община Бяла Слатина, в случай че ДДС е невъзстановим 

за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта. 

Разходите за ДДС не се заявяват в проектното предложение на кандидат Община Бяла 

Слатина. Финансирането на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане 

проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 се 

урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови нормативни актове. 

 

Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по 

процедурата е в размер на 1 240 000 лева. 

Общ размер на 

БФП 

Финансиране от 

ЕЗФРСР 

Национално 

съфинансиране 

1 240 000,00 лв. 

100 % 

 

 

 

(100 %) 

 

 

 

1 116 000,00 лв. 

90% 

124 000,00 лв. 

10 % 

 

 

 

(25 

 %) 

 

 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лв. 

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 390 000 лв. 

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не 

генерират нетни приходи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по 

инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за 

генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100 %. 

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията 

ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. 

Критерии за избор на проектни предложения и тежест: 

№ Критерий 
Мах 

оценка 

 

1. 

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в 

населено място извън общинския център 

 

10 
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2. 
Обхватът на планираните резултати от проекта е за повече от едно 

населено място на територията 15 

 

3. 

Проектът е за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца или за 

уязвими и/или малцинствени групи от населението 

15 

 

4. 

Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на 

живот в района: 

 

10 

 - На едно населено място 5 

 - На територията на МИГ 10 

5. Проектът отговаря на местните нужди        10 
 

6. Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с 

екологичен ефект 
      15 

7. Проектът създава работни места при изпълнение на допустимите 

дейности 

      10 

8. Проектът е съгласуван с местната общност 15 

 

Максимален брой точки 

 

100 т. 

Минимален брой точки   5 т. 

 

Лице за контакти и място за достъп до подробна информация: Йонко Йонков, 

изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, тел. 0910/504-20, адрес: 

3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, e-mail: mig_bslatina@abv.bg. 

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата 

процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-bsl.com, 

https://eumis2020.government.bg. 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 19.02.2019 г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 21.03.2019 г., 17:30 ч. 

Начин за подаване на проектни предложения: Проектните предложения по 

настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – 

https://eumis2020.government.bg 
 
 

http://www.mig-bsl.com/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

