
 
 

О Б Я В А 
  

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 СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  

 ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,  

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Белене – Никопол” , чл.62, 

т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,  

Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” открива процедура за подбор 

на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.253 

 

Оперативна програма:  
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.  

 

Мярка: 
 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 

Наименование на процедурата:                                     

„МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 -  Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

 

Основната цел на процедурата:  
Чрез финансирането на проекти по процедурата чрез Стратегията за водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) ще бъдат насърчени инвестициите  в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

които  са ключов фактор за:  

- Подобряването на  средата на живот  на територията на МИГ Белене- Никопол; 

и 

- Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови 

услуги за населението. 

 

Допустими кандидати: 
 Общините Белене и Никопол; 



 
 Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 

 Читалища за дейности свързани с културния живот; 

 ВиК оператори за дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на 

канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. 

 

Допустими  дейности: 

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

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

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, 

без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на 

отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

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

за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

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 в селските райони. 

  

Допустими разходи : 
Допустимите за финансова помощ са следните разходи: 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост; 



 
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения: 
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване: 

Първи прием 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 23.04.2019 г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 27.05.2019 г., 23:59 ч. 

 

Втори прием: 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 19.08.2019 г., 23:59 ч. 

 

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата 

процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 . 

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 

 https://eumis2020.government.bg. 

 

Бюджет на приема: 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на 

проектни предложения по мярката е в размер на 900 000 лв. 

 
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

един проект: 
Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната 

финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата. 

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене - 

Никопол: 

 

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата  

равностойност на 100 000 евро – 195 583,00 лева. 

 

2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 200 000  евро – 391 166,00 лева. 

 

 В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват 

планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение 

 

https://eumis2020.government.bg/


 
Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ за един проект e 136 908,10 

лв. 

Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ за един проект e 391 166,00 

лв. 

 

 

Интензитет на финансовата помощ: 

Безвъзмездната  финансова помощ (БФП) е в размер 100% от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи за проекти не генериращи приходи  

и  до 70 %  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи  за проекти 

генериращи приходи.  

- За общини, ЮЛНЦ в обществена полза и читалища се предвижда безвъзмездната  

финансова помощ (БФП) да е в размер 100% от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи в случай, че не е налично генериране на приходи; 

- и   70 %  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи  за за 

проекти извън горните случаи. 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

 

 

№ 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

 

ТОЧКИ 

 

1 

 

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги 

в резултат на изпълнение на проекта 

 

30 

 

 
  

– До 500 жители  

 

 

      10 

 
– От 501 до 2000 жители 

 
      20 

 
– Над 2001 жители 

 
      30 

 

2 

 

Проекти, обхващащи територията на повече от 1 или осигуряващи 

ползи на повече от 1 населено място                                                         

 

20 

 

3 

 

Проекти за подобряване на публичната инфраструктура . 

                                                                                                                                  

 

40 



 
 

4 

 

Проекти, консултирани с месната общност. 
 

10 

 

                                                                                                                ОБЩО 

 

 

    100 

 

 

Лице/а за контакт и място да достъп до подробна информация: 
Анелия Димитрова  – експерт СВОМР -  тел. 0878782080; 

Анита Мариянова   -  експерт СВОМР – тел. 0878 548 963 

е-mail: migbn@abv.bg  

адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1 

адрес: гр. Никопол, ул. „Христо Ботев“ № 6, ет. 1 

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ Белене - Никопол” - http://www.mig-bn.eu./; 

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно 

кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 

 

Начин за подаване на проектни предложения: 
 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно 

кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 
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