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О Б Я В А 

за прием на проектни предложения по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”   
към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
 
На основание Решение №2 по Протокол №5/09.04.2019 г. от заседание на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и одобрената 
Стратегия за водено от общностите местно развитие,  

СДРУЖЕНИЕ “МИГ-РАЗЛОГ” 
обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.268 

Наименование на процедурата: 
МИГ-Разлог, мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура"  

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 
Предоставянето на подкрепа за малка по мащаби инфраструктура за обществено ползване има за 
цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие 
на територията на МИГ-Разлог. 
Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в създаването и обновяването на малка по 
мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването 
на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на 
достъпност и развитие на икономиката и образованието. 

Допустими кандидати: 
1. Община Разлог; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната 

инфраструктура и културния живот, включително СНЦ „МИГ-Разлог; 
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот. 

Важно! Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Разлог. 
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба № 
22/2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
ВОМР" 

Допустими дейности: 
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 и подобряване на 

прилежащите пространства 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 при представено решение на 
общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на 
енергийната ефективност, съответстват на общинската програма за ЕЕ. 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
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инфраструктура. 
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства. 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Допустими за подпомагане са само дейности, които ще се изпълняват на територията на 
община Разлог. 
ВАЖНО! Закупуването на транспортни, включително превозни средства, е допустимо  в 
следните случаи:  
По дейност 2 (т.13.1 от УК) – инвестиции в социална инфраструктура, са допустими разходи 
за закупуване на транспортни средства. Транспортните, включително превозни средства,  
следва да се използват за целите на инвестицията. 
По дейност 5. (т.13.1 от УК) – инвестиции в обекти, свързани с културния живот, са 
допустими разходи за закупуване на мобилни обекти.  „Мобилни обекти“ са моторни превозни 
средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за 
осъществяване на дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот 
 

Допустими разходи: 
1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 
реставрация и оборудване на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, 
съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са: 
1. разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 
2. непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по т.1. 
3. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им 
стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности; 
4. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на 
търговски марки, до пазарната им стойност; 
5. 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, т.3 и т.4. 
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. 
Разходът за ДДС е допустим по проекта, в случай че не подлежи на възстановяване от 
компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената 
стойност, поет eдействително и окончателно от кандидата, и когато  същият не е освободен от 
данък съгласно чл.3, ал.5 от ЗДДС.  
Разходът за ДДС не се заявява в проектното предложение на кандидат – община и не се  включва 
към съответното бюджетно перо в т.5 „Бюджет“ на електронния Формуляр за кандидатстване и в 
Таблица за допустимите инвестиции /Приложение №1 към Документи за попълване от 
кандидатите - общини. 

Период за прием на проектни предложения: 
Начало: 15.05.2019 година.                                           Краен срок: 16.09.2019 година, 17:30 часа. 
При наличие на финансов ресурс, по процедурата ще бъде обявен втори краен срок за 
кандидатстване – 06.03.2020 г. с начало на втория прием 06.01.2020 г., 17:30 часа. 

Бюджет на приема: 

Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР е 195 583,00 лв.  
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

Минимален размер на допустимите разходи за един проект  –  9 779,00 лв. 
Максимален размер на допустимите разходи за един проект   – 391 160,00 лв. 
Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 9 779,00 лв. 
Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 48 895,00 лв. 



Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР: 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на 
допустимите за финансов подпомагане разходи за проекта, както следва: 
 Финансоватапомощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово 

подпомаганеразходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генериратнетни 
приходи. 

 Финансовата помощ е в размер 100 на сто 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“. 

 
Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът се реализира в населено място извън общинския 
център 

10 

2 Проектът е на НПО и/или читалище 25 
3 Проектът е на Община Разлог 15 

4 Проектът е ориентиранкъмоказване на нови услуги за 
населението 

30 

5 Проектът е ориентиранкъмуязвимигрупи, в т.ч. роми 5 
6 Проектът е за инвестиции в социални услуги  15 
  Общо 100 

 
Проекти, получили „0” (нула)  точки от оценка  на етап ТФО не се предлагат за класиране 
от КППП и не се одобряват за подпомагане! За да бъде одобрен за финансиране, проектът 
трябва да получи поне 5 точки. При наличие на проектни предложения с равен брой точки, 
получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс 
по обявената процедура, само за тях последователно ще бъде приложено приоритизиране, без да 
се дават допълнителни точки.  
 

Лица за контакт: 
Изпълнителен директор – Венета Нанева, тел. 0888528239; 
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Мария Манушкина, тел. 0888224459 
Административен сътрудник – Галина Калушкова, тел. 0888224425 

Подробна информация и документи за кандидатстване: 
 В ИСУН2020 на уеб адрес https://eumis2020.government.bg 
 На електронната страница на МИГ-РАЗЛОГ на уеб адрес www.mig-razlog.org  
 В офиса на МИГ, на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4. 

Начин на подаване на проектните предложения: 
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН 2020 в рамките на 
срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.  
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата. 

№ Приоритизиране на критерии по мярка 7.2 
1 Проекти, получили точки по критерий „Проектът е ориентиран към 

уязвими групи, т.ч. роми” 
2 Проекти, получили точки по критерий „Проектът се реализира в населено 

място извън общинския център“ 
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