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ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧЕНИЕ 

НА ТЕМА:

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ 

ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН, ЧРЕЗ ПОДГОТОВКА И 

КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИСУН 

2020 ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СВОМР 

НА МИГ.



УВОД

➢ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура” попада в обхвата на Стратегическа цел 3:

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез

устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните

ресурси; Специфична цел 3.1. Подобряване на качеството на

живот на територията на МИГ-Радомир-Земен.от Стратегия за

Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ-Радомир-

Земен.

➢ Чрез включването в стратегията за ВОМР мярката осигурява

подкрепа за подобряване на условията за живот и намаляване

обезлюдяването на населените места.



ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА

ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

➢ 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.



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:

➢ Минимален размер - 9 779,00 лева.

➢ Максимален размер - 391 160,00 лева.

➢ 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 195 580,00 лева.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ.

Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за

финансово подпомагане разходи за проекти:

➢ които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;

➢ на които размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер

до 97 940,00 лв. за един обект, който е с установен потенциал за

генериране на приходи.

❖ Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на

инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ

„разходи-ползи“.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ.

➢ Община Радомир и Община Земен - за всички допустими дейности;

➢ Юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани със

социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

➢ Читалища - за дейности, свързани с културния живот.

➢ Юридическите лица с нестопанска цел и читалищата да са с 

регистриран адрес на управление на територията на действие на 

МИГ Радомир – Земен.

➢ По настоящата процедура партньорството е  недопустимо.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ.

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

МИГ-Радомир- Земен за:

➢ Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и
принадлежностите към тях.

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.



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

➢ 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;

❖ закупуването на транспортни средства е допустимо, ако проектът включва
разходи за строително-монтажни работи.

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;

➢ дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за
необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга;

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



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

➢ 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.

❖ 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.

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

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.



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

❖ 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.

➢ Не се подпомагат проекти:

- по които дейностите са били физически започнати и/или извършени преди
подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани
плащания не са извършени;

- които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до
използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или
въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато
това е задължително съгласно ЗУТ;

- които не доказват социално-икономическите ползи за развитието на
селския район и устойчивостта на инвестицията.



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане,
обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения
и/или друга недвижима собственост;

➢ закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане
до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

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

➢ 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 % 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 % от стойността на
допустимите разходи.



Специфични допустими разходи:

➢ Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от публичната
помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

➢ За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП,
авансовото плащане е допустимо както следва:

- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за
общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно
изискванията на ЗОП процедура за изборна изпълнител/и;

- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по
проекта след провеждане на всички процедури и сключване на
договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

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



УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ.

➢ Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличните
средства по процедурата под формата на възстановяване на действително
направени и платени допустими разходи;

➢ Разходи за енергийно обследване са допустими само в случай, че се
кандидатства за дейността реконструкция и/или ремонт на общински
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност;

➢ Разходите, свързани с проекта са допустими, ако са извършени не по-рано
от 01.01.2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са
направени;

➢ Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите свързани с
проекта са допустими са допустими, ако са извършени след подаване на
проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях
плащания са направени;

➢ Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие
че бенефициента стане собственик на съответния актив не по-късно от
датата на подаване на искането за междинно или окончателно плащане за
същия актив.



Основателността на предложените за финансиране разходи се

доказват чрез:

➢ 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 – в случай, че разходът, за който се
кандидатства с проектното предложение, е включен в списък с
референтни разходи (публикуван на интернет страницата на ДФ
„Земеделие” и към Условия за кандидатстване/документи за
информация).

➢ Три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал – в
случай, че разхода, за който се кандидатства не е включен в списък с
референтни разходи на ДФ „Земеделие”. По този начин се гарантира
пазарната цена на съответния актив, и/или услуга, и/или
строителство.

➢ Кандидатите – възложители по ЗОП, събират офертите чрез
прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП.

➢ В случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в
списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, но възлагането на
услугата на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски
или други права на интелектуална собственост, следва да се
представи оферта за извършване на услугата от лицето, притежаващо
съответните права.



➢ В случай, че интензитета на БФП по мярката е 50% и под 50%
кандидатът следва да извърши сравняване на получените
индикативни оферти и да сключи договор (предварителен
/окончателен) с избрания доставчик. Изборът на изпълнител се
протоколира с решение.

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

➢ БФП, чрез която по тази процедура се финансират нестопански
дейности по мярката не представлява държавна помощ по смисъла на
чл.107, параграф 1 от ДФЕС.

➢ В случаите, когато бенефициентът извършва дейности от „стопанско
естество“, финансовата помощ за тези дейности представлява
„държавна помощ“ по смисъла на, чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Хоризонтални политики.

По настоящата процедура следва да е налице съответствие на
проектните предложения 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



Критерии за избор на проекти.

1. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и

обхвата на териториално въздействие:

- до 100 души – 5 т.;

- от 101 до 200 души - 10 т.;

- от 201 до 500 души – 20 т.;

- от 501 до 1000 души – 30 т.;

- от 1001 до 2000 души – 40 т.;

- над 2000 души – 50 т.

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на

живот в района– 10 т.

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена

значимост за територията - 10 т.



Критерии за избор на проекти.

4. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по

други програми - 10 т.

5. Дейностите по проекта са за развитие / предоставяне на услуги и

изграждане на достъпна инфраструктура на уязвими групи от

населението – 10 т.

6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи

околната среда - 3 т.;

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната

среда - 5 т.;

7. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите

дейности /ще бъде наемана местна работна ръка - 5 т.



Срок за изпълнение на проекта.

➢ 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 30.06.2025 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. ще бъдат публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/



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!


