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С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ – ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

МЯРКА 7.6

„ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО 

НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

➢ Чрез реализирането на процедура за подбор на проектни

предложения по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции,

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на

културното и природно наследство на селата” се очаква да

бъде осигурена подкрепа за минимум един проект, насочен

към възстановяване, реставрация, ремонт и/или

реконструкция на сгради с религиозно значение.



ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ

По настоящата процедура следва да е налице съответствие на
проектното предложение с поне един от следните принципи на
хоризонталните политики на ЕС:

➢ Равенство между половете и липса на дискриминация,

➢ Устойчиво развитие (защита на околната среда),

➢ Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността,

➢ Съответствие с програмите на ЕСИФ.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

На етап подготовка на проектното предложение проведете

съгласувателни процедури:

➢ Със съответния компетентен орган по околна среда по реда на

Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените

територии и/или Закона за биологичното разнообразие;

➢ с Министерството на културата за защитените територии за

опазване на недвижимото културно наследство по реда на

Закона за културното наследство.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

➢ Изгответе и представете Анализ разходи-ползи (финансов

анализ) (по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от

Документи за попълване към УК);

➢ Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква

лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване

на дейността/инвестицията съгласно българското

законодателство, се подпомагат само ако са представени

съответните лицензи, разрешения и/или документ,

удостоверяващ регистрацията.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

➢ Ако кандидатствате за разходи за СМР за възстановяване,

реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради, дейности

по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства, за които се изисква разрешение за строеж

съгласно Закона за устройство на територията и имотът, върху

който се изпълнява проекта не е собственост на кандидата, е

необходимо да е учредено срочно право на строеж върху

имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на

подаване на проектното предложение



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

➢ Ако кандидатствате за разходи за закупуване на нови

машини, оборудване, обзавеждане, възстановяване,

реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради, дейности

по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства, за които не се изисква издаване на разрешение

за строеж съгласно Закона за устройство на територията и

имотът не е собственост на кандидата, е необходимо да е

учредено право на ползване на имота за срок не по-малко от 6

години, считано от датата на подаване на проектното

предложение.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

➢ Ако в проектното предложение сте заложили разходи за

строително-монтажни работи, е необходимо да приложите:

- графично и фотозаснемане на обекта и/или архитектурен план

на сградата/ обекта, когато за предвидените строително-

монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект

съгласно Закона за устройство на територията;

- одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза

"Технически проект" или "Работен проект" в съответствие с

изискванията на Закона за устройство на територията и

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на

инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр.

85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

- подробни количествени сметки за предвидените строително-

монтажни работи, заверени от правоспособно лице;

- влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се

изисква, съгласно Закона за устройство на територията;

- становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от

издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се

изисква съгласно Закона за устройство на територията.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ

➢ Инвестиционните проекти, които включват обекти –

недвижими културни ценности, се съгласуват с Министерството

на културата в случаите, когато това е задължително съгласно

Закона за културното наследство.

➢ Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните

проекти за обектите – недвижими културни ценности се

осъществяват от лица или под непосредственото ръководство

на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за

културното наследство.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

Разходите по проекта за:

- Подобренията на недвижимо имущество;

- Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и

оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

- Придобиването или развитието на компютърен софтуер и

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски

марки.

са допустими, ако са извършени след подаване на проектното

предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания

са направени.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти,

хонорари, свързани с консултации относно екологичната и

икономическата устойчивост не могат да надхвърлят 12 % от

стойността на допустимите разходи. Същите са допустими, ако

са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали

всички свързани с тях плащания са направени.

➢ Разходите, свързани с консултации по попълване на Анализ

“Разходи-ползи”, извършване на предпроектни проучвания и

окомплектоване на пакета от документи и консултантски

услуги, свързани с изпълнението, отчитането на дейностите по

проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5

% от стойността на допустимите разходи.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Разходите за закупуване или вземане на лизинг на нови

машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на

актива, за придобиването или развитието на компютърен

софтуер, на патенти, лицензи, авторски права, търговски

марки са допустими само в случай, че кандидатствате за

разходи за подобрения на недвижимо имущество, както и че

същите са необходими за постигане на целите на мярката.

➢ Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо,

при условие че станете собственик на съответния актив не по-

късно от датата на подаване на искането за междинно или

окончателно плащане за същия актив.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Ако залагате разход, и същия е включен в списък с

референтни разходи (публикуван на интернет страницата на

ДФ „Земеделие” и в Приложение 3 от Документи за

информация към УК) е необходимо да представите „оферта

и/или извлечение от каталог на

производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет

за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с

предложена цена от производителя/доставчика/строителя”.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Ако залагате разход, и същия не е включен в списък с

референтни разходи на ДФ „Земеделие”, е необходимо да

извършите пазарно проучване за гарантиране на пазарна

цена на съответния актив/услуга/, строителство чрез

осигуряването на най-малко три съпоставими независими

индикативни оферти в оригинал.

➢ Офертата следва да съдържа: наименование на оферента, срок

на валидност и дата на издаване на офертата, подпис и печат

на оферента, техническо предложение, с вкл. подробна

техническа спецификация на активите/услугите, ценово

предложение в левове или евро с посочен ДДС.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Оферентът,

- ако е местно лице, трябва да е вписано в Търговския регистър

към Агенцията за вписване,

- ако е чуждестранно лице, следва да представи документ за

правосубектност съгласно националното им законодателство.

➢ Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията

за вписване не се прилага за физически лица - архитекти,

инженери и консултанти.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Оферентите на строително-монтажни работи, местни и

чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен

професионален регистър на строителя съгласно Закона за

Камарата на строителите и да могат да извършват строежи

и/или отделни видове строителни и монтажни работи от

съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от

Закона за Камарата на строителите.

➢ За избора на оферта на база най-ниска предложена цена е

необходимо да предоставите протоколирано решение, а когато

базата не е най-ниската оферта – писмена обосновка за

мотивите, обусловили избора.



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ Ако интензитът на безвъзмездната финансова помощ по

мярката е над 50 %, следва да се проведе процедура за

определяне на изпълнител по реда ПМС № 160 от 2016.

➢ Съгласно националното законодателство, редът за провеждане

на процедурите за определяне на изпълнител/и се определя на

основа на стойността и предмета на услугата или доставката,

независимо в кой раздел или перо на бюджета са предвидени

съответните разходи.

➢ Не се допуска разделяне на предмета на услугата или

доставката с цел заобикаляне прилагането на посочените

нормативни актове



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА 
РАЗХОДИТЕ

➢ При определянето на изпълнител следва да приложите Глава

четвърта от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне на

изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна

финансова помощ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за

определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти

и сключването на договорите в процедурата за избор с

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова

помощ от ЕСИФ.



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОЛУЧИЛО ФИНАНСИРАНЕ

➢ Проектните предложения се изпълняват в срок до 24 месеца

от подписване на административен договор за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ.

➢ Крайният срок за изпълнение на проекти, получили

финансиране по настоящата процедура е не по-късно от

30.06.2023 г.



Информация за контакт:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


