
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ОБЯВА 
 

МИГ Белово, Септември, Велинград 
 с подкрепата на  

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 
 
ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ 
Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 
2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 
Велинград.  
 
Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: 
Развитие на инфраструктурата на територията и подобряване на основните и социалните услуги за 
населението. 

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в разнообразяване предлагането на социални 
услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното 
развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и 
малцинствата. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Допустими кандидати:  
1. Общините от територията за всички допустими дейности  
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната 
инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ; 
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ; 
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на 
територията на МИГ. 
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са 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, 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; 
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 
цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 
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5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; 
6. 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; 
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение. 
 
Допустими разходи: 
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са 
съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в 
периода на изпълнение на проекта:  
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 нови транспортни средства, 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 за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни 
проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с 
изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да 
надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи. 
 
Период за прием: 
Втори прием: 
Начален срок: 20.03.2019г. 
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2019г. 17.00 часа. (в случай че 
са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения). 
Трети прием: 
Начален срок: 20.07.2019г. 
Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.08.2019г. 17.00 часа. (в случай че 
са налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни предложения). 
 
Място на подаване на проектните предложения: 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат 
подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната 
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система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-
кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg 
 
Бюджет на приема:  
Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на 
проектни предложения) е: 67 894,96 лв. Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в 
размер на останалия финансов ресурс след първия и втория краен срок за кандидатстване.  

Минимален и максимален размер на проекта: 
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева 
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 390 000 лева 
 

Интензитет на подпомагане 
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. 
Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но 
размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата 
равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване 
на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. 
При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, 
регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за 
народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.  
 
Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест: 

Критерии Точки 

1.  Дейностите по проекта се осъществяват в селата 20 

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на 
качеството на живот в района 20 

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и 
обществена значимост за територията 10 

4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или 
Читалище  10 

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата 
дейност по други програми 10 

6. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на 
уязвими групи от населението 10 
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7. Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна 
инфраструктура за хора с увреждания 10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната 
среда 
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда - 3 т. 
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи 
околната среда - 5 т. 

5 

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на 
стоки и/или услуги 5 

10. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на 
допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка - над 
5 души / 

5 

ОБЩО 105 

 
Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 
Мария Тодорова – Митова, Изпълнителен директор, тел.: 0879 812 850, e-mail: migvsb@abv.bg; 
Николина Дечева, Експерт по прилагане на СВОМР, тел.: 0879 440 626, e-mail: migvsb@abv.bg. 
СНЦ “МИГ Белово, Септември, Велинград”, гр. Белово ул. ”Орфей” №2А, тел./факс: 03581/37- 31, 
e-mail: migvsb@abv.bg. 
 
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: 
www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg  
 
Начин на подаване на проектните предложения: 
Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, 
Велинград – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в 
рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения. 
 
Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на 
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, 
публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 
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