
                    
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“  
Адрес: п.к. 2760, град Разлог, област Благоевград, ул. «Шейново» № 13, ет. 2, офис 2-4 

ел. поща: razlog_mig@abv.bg, интернет страница: www.mig-razlog.org, 

тел. 0888528239, 0888224459, 0888224425 
 

          

О Б Я В А 
за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от 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 №3 по Протокол № 03/10.03.2021 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, СНЦ “МИГ-Разлог” обявява процедура за 

прием на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.502  

 

Наименование на процедурата: 

МИГ-Разлог, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“  

  

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

Оползотворяване на туристическите ресурси на територията, чрез подкрепа за инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично 

ползване. 

Развитието на туризма на територията на община Разлог, на която има уникални туристически 

ресурси, следва да се обвърже с националните и европейски културни и туристически маршрути 

и с развитите туристически зони, за да получат тези ресурси шанс за адекватно експониране и 

популяризиране на ценностите. 

В този смисъл по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ ще се търси оползотворяване на туристическите ресурси на 

територията на МИГ Разлог, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. 

Допустими кандидати: 
1. Община Разлог; 

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), със седалище на територията на община Разлог. 
 

Допустими дейности: 

Съгласно описанието на мярката в Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, допустимите за 

финансиране дейности са:  

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни центрове. 

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство. 

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел. 
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4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и 

предоставящи услуги с познавателна или образователна цел. 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 

маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

Допустими за подпомагане са само дейности, които ще се изпълняват на територията на община 

Разлог, при спазване на следните ограничения, за които кандидатът представя Декларация за 

съответствие с условията - по образец, Приложение № 11 към Условията за кандидатстване, 

Документи за попълване.  

Безвъзмездна финансова помощ НЕ се предоставя 

1. За дейности, свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното 

наследство на обекти от национално и световно значение; 

2. За дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции и на съоръжения за туристическа инфраструктура в рамките на 

територията на строителните граници на гр. Разлог. 

ВАЖНО!!!  

Настоящият прием на проектни предложения  се отнася само за допустими дейности, за които 

МИГ определи финансово подпомагане като „непомощ“ в съответствие с приложимия режим  на 

държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони  2014 - 

2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него. 

 

Допустими разходи: 

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

3. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

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

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

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

икономическата устойчивост 

 

Период за прием на проектни предложения: 

Начало: 12.04.2021 година.                                           Краен срок: 30.06.2021 година, 17:00 часа 

 

Бюджет на приема: 

Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР е  117 348,00 лева   

 

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

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект  –    9779,00 лева   

(левовата равностойност на 5 000 евро. Приложимият курс за 1 евро е 1,9558 лева).  

Максимален размер на допустимите разходи – 391 160,00 лева. 

(левовата равностойност на 200 000 евро. Приложимият курс за 1 евро е 1,9558 лева).  

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ е не повече от 48 895,00 лева. 

(левовата равностойност на 25 000 евро. Приложимият курс за 1 евро е 1,9558 лева).  

 

Процент на съфинансиране: 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия 

размер на допустимите за финансов подпомагане разходи за проекта, като: 

Размерът на финансовата помощ е до 100% от допустимите разходи в зависимост от 

кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро 

 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. 



 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 има иновативен характер за територията на МИГ-Разлог 20 

2 Проектът насърчава популяризирането на традиционни занаяти 25 

3 Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности /временни 

работни места, свързани с изпълнението на планираните по проекта дейности / 

10 

4 Проектът подобрява информационната обезпеченост на туризма на територията на МИГ Разлог 15 

5 Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие. 30 

  Общо 100 

 

Съгласно описанието на мярката в Стратегията «Проекти получили „0“ точки не се 

предлагат за класиране от Комисията и не се допускат до подпомагане. Най-малкият брой точки 

по критериите е 10, затова се приема, че за да бъде предложено за класиране и допустимо за 

подпомагане, проектното предложение трябва да е получило минимум 10 точки.  

При недостатъчен финансов ресурс по мярката за две или повече проектни 

предложения, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на 

допълнително класиране при последователно прилагане на следните критерии, съгласно Решение 

№ 4 по Протокол от Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”, проведено на 23.07.2019 година: 

 

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 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 7.5 

1 Проекти, получили точки по критерий „Проектът има иновативен характер за 

територията на МИГ - Разлог” 

2 Проекти, получили точки по критерий „Проектът насърчава 

популяризирането на традиционни занаяти“ 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.mig-razlog.org/
http://eumis2020.government.bg/

