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Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие

на МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН



ЦЕЛ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРОЦЕДУРАТА

Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-

Земен чрез:

➢ Подобряване на основните услуги за населението и

инфраструктурата на територията на МИГ Радомир-Земен.

➢ Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане

на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа

инфраструктура.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустимите кандидати по настоящата процедура са:

➢ Община Радомир и Община Земен;

➢ Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със

социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

➢ Читалища за дейности, свързани с културния живот.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

➢ Юридическите лица с нестопанска цел и читалищата да са с

регистриран адрес на управление на територията на действие на

МИГ Радомир – Земен*

* Община Радомир с населени места:

Гр. Радомир, с. Байкалско, с. Беланица, с. Бобораци, с. Борнарево, с. Владимир, с. Горна Диканя, с. Гълъбник,

с. Дебели лаг, с. Долна Диканя, с. Долни Раковец, с. Драгомирово, с. Дрен, с. Друган, с. Жедна, с. Житуша, с.

Извор, с. Касилаг, с. Кленовик, с. Кондофрей, с. Копаница, с. Кошарите, с. Негованци, с. Николаево, с.

Поцърненци, с. Прибой, с. Радибош, с. Старо село, с. Стефаново, с. Углярци, с. Червена могила, с. Чуковец.

* Община Земен с населени места:

Гр. Земен, с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Врабча, с. Горна Глоговица, с.

Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Жабляно, с. Калотинци, с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Пещера, с.

Раянци, с. Смиров дол.

➢ По настоящата процедура партньорството е недопустимо.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейностите, които ще се изпълняват на територията на

МИГ-Радомир- Земен за:

Подпомагат се проекти за строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи общински улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях ако под терена, в който ще се
изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани
водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се
предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от
седем години, считано от датата на сключване на договора за
предоставяне на финансовата помощ.

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и

принадлежностите към тях.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Подпомагат се проекти за изграждане и/или обновяване на паркове и 
градини, за които са представени:

➢ Документ за собственост, от който да е видно, че обекта притежава 
статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост 
не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина, се 
представя одобрен общ или подробни устройствени планове на 
урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със 
статут на парк или градина.

➢ План-схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения (в 
случай, че има такива).

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени
потребности.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Подпомагат се проекти, ако:

➢ се кандидатства за социални услуги съгласно чл. 36, ал. 2 или 5 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133 
от 1998 г.);

➢ дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за 

необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга;

3. 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



➢ инвестиционният проект, изработен във фаза "Технически проект" или
"Работен проект" и техническите спецификации на оборудването и/или
обзавеждането, включени в проекта, отговарят на критериите и
стандартите за местоположение и материална база, определени с
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а когато
социалните услуги са за деца, отговарят и на изискванията на
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (ДВ,
бр. 102 от 2003 г.);

➢ Министерството на труда и социалната политика по предложение на
Агенцията за социално подпомагане е издало положително становище за
необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по т.
3 за социалните услуги, които ще се разкрият.

➢ * При проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на
услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца
и възрастни, включително транспортни средства, закупуването на
транспортни средства е допустимо, ако проектът включва разходи за
строително-монтажни работи.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Подпомагат се проекти, за които са представени:

➢ Решение на Общински съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с
инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на
общинската програма за енергийна ефективност на съответната община;

➢ Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден
сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация,
изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност и
Наредба № Е-РД-04-1 от 2016г. за обследване на енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр.10
от 2016г.).

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Подпомагат се проекти за 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.

➢ * При тези проекти закупуването на мобилни обекти, свързани с
културния живот, е допустимо, ако проектът включва разходи за
строително-монтажни работи.

➢ * 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.

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.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Подпомагат се проекти за реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение
в селските райони, която включва детски градини, финансирани чрез
бюджета на общините, или основни или средни училища, финансирани чрез
бюджета на общините.

За тези проекти е необходимо да бъде представена:

➢ заповед на министъра на образованието и науката за откриване,
преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното
общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката,
удостоверяващо статута му и финансиращия орган;

➢ заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за
откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или
писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута
и финансиращия орган на детската градина.

6. Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на образователна инфраструктура с местно значение.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Спортната инфраструктура:

Обществено достъпни открити площи, предназначени за индивидуални или
групови игри, с подходящо за целта устройство, настилка и съоръжения за
игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите, които
могат да бъдат футболни игрища на малко поле, волейболни, баскетболни,
хандбални игрища, площадки за скейтборд и ролери и площадки за игра,
които са разположени извън паркове и общинска образователна
инфраструктура

7. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура;



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими за подпомагане са следните разходи:

➢ 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 по настоящите Условия за кандидатстване;

➢ закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане
до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг,
съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите
Условия за кандидатстване;

➢ придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права,
лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ 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 гореописаните разходи;

➢ Разходите свързани с консултации по попълване на анализ-разходи-
ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и
окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги,
свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до
изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от
стойността на допустимите разходи.

➢ Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на
възстановяване в съответствие с националното законодателство в
областта на ДДС.



ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Първи период на прием:

1. Начален срок: 03.07.2020 г.

2.   Краен срок: 15.10.2020 г. 17:00 ч.

➢ Втори период на прием: -

при наличие на остатъчни средства

след първи прием

1. Начален срок : 18.12.2020 г.

2. Краен срок: 27.04.2021 г. 17:00 ч.



ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ

Средства от 

ЕЗФРСР

(сума/процент)

Национално 

съфинансиране

(сума/процент)

880 110,00 лв. 

(100 %)

792 099,00 лв. 

(90%)
88 011,00 лв. (10%)

средства от 
ЕЗФРСР

нац. 
съфинансиране



ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОДПОМАГАНЕ

➢ 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.

➢ В случаите, когато размерът на допустимите разходи по
инвестициите е в размер до 50 000,00 евро за един обект, който е
с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда
финансиране в размер на 100 %.

➢ Размерът на финансовата помощ за проекти, които след
извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се
определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.



РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ

като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните

минимални и максимални граници:

➢ Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната

финансова помощ за конкретен проект - левовата равностойност на

5 000,00 евро (9 779,00 лева).

➢ Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната

финансова помощ за конкретен проект – левовата равностойност на

200 000,00 евро (391 160,00 лева)



РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ

➢ Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и

ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат за периода на

прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава левовата

равностойност на 100 000,00 (195 580,00 лева) евро.

➢ Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на

Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се

определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНО 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 30.06.2023 г.



ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване 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 на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната

система за управление и наблюдение на средствата от Европейските

и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за

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

http://www.migradomir.org/
http://eumis2020.government.bg/


За контакти:

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!


