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ОБЯВА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

№ BG06RDNP001 – 19.300 

МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА 

ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

       МИГ Завет – Кубрат обявява процедура  №  BG06RDNP001 – 19.300 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Процедурата се обявява в рамките на 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. 

      Цел на настоящата процедура е: Мярката подкрепя инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в 

населените места от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. 

     Допустими кандидати по процедурата са: 

1.  Община Завет или Община Кубрат; 

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

инфраструктура и културния живот; 

3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 

4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Завет или община 

Кубрат. 

     Допустими дейности за финансиране са: 

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

за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

2. 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;. 

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

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

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

инфраструктура; 

5. 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; 
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6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони. 

 

Финансовата помощ за дейности, когато бенефициентът действа като „предприятие“, 

извършва икономически дейности и има икономически интерес от инвестицията, в тези 

случаи представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.  

В тези случай МИГ Завет - Кубрат ще прилага Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 

18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. 

       Допустими разходи по мярката са:  

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:  

      а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 

      б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР. 

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. 

Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са 

необходими за постигане на целите на мярката. 

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, включени в т.1, буква "а", т. 2 и 3. 

5. Разходите за предварителни проучвания и консултантски услуги по подготовка, 

изпълнение и отчитане на проектите, са част от разходите по т.4 и не могат да надвишават 5% 

от сумата на допустимите разходи. 

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят 

на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на 

заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 

      

      Период за прием: 

1-ви период на прием на проектни предложения: 

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.06.2020 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 30.09.2020 г. 

 

При наличие на остатъчен финансов ресурс след обявеният прием, ще бъде обявен следващ 

прием. 

 

        Бюджет на приема: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 111 577,73  лева (100 %), от 

 които  100  419,96  лева (90 %)  от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 11 157,77 лева (10 %) 

 - Национално съфинансиране. 
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Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:  111 577,73  лева. 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е неусвоения финансов ресурс след 

приключването на първия прием. 

       Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

Интензитет на подпомагане: до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и 

проекта , но не повече от 97 790,00  лева. 

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

подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни 

приходи. 

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

генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ "разходи - ползи" (финансов 

анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 

евро. 

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за 

конкретен проект са както следва: 

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 19 558,00 лева        

 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790,00 лева. 

 

 

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект са 

както следва: 

 

Минимален размер на допустимите разходи: 19 558,00 лева 

 

Максимален размер на допустимите разходи: 391 160,00 лева  

       

Начин на 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) единствено с използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

        Критерии за оценка на проектните предложения: 

 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура 

 Точки 

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в населено 

място извън общинския център 

10 

Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща 10 

https://eumis2020.government.bg/
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населени места с високо ниво на безработица над средното за общината 

Проектът ще се изпълнява в район, идентифициран като малцинствен 10 

От създадената/подобрената обществена инфраструктура  ще се възползват над 

500 души от населението 

25 

Обхватът на планираните резултати  от проекта  е за повече от едно населено 

място на територията 

10 

Проектът е за инфраструктура, която да обслужва потребностите на деца и/или на 

младите хора в населеното място  и/или е насочен към задържането им на 

територията 

10 

Проектът предвижда  създаване на достъпна среда за възрастни хора и хора с 

увреждания 

5 

Проектът въвежда иновативни технологии и/или инвестициите са  с положителен 

екологичен ефект 

10 

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 

10 

                                                                                                                       Общо : 100 

        

   

       Място за достъп до допълнителна информация: 

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения (09.09.2020 г.). Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 

поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти. 

Адрес на електронна поща: mig_zavet.kubrat@abv.bg  

 

Лица за контакт: Галя Драганова – изпълнителен директор, тел: 0879038605 

                              Гюлджан Касим – експерт ВОМР, тел: 0879037553 

 

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

- на сайта на Сдружение „МИГ Завет – Кубрат” - http://www.mig-zavet-kubrat.eu; 

- на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active 
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