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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

ОБЯВА 
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И 

ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА 

СЕЛАТА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА 

 

На основание Протокол № ………………….. на Управителния съвет (УС) на 

МИГ Бяла Слатина, чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015 и в изпълнение на Стратегия за 

ВОМР, Местна инициативна група Бяла Слатина обявява процедура за подбор на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природното наследство на селата”, от Стратегията за ВОМР на МИГ 

Бяла Слатина посредством процедура на подбор на проектни предложения с два крайни 

срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла Слатина 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“. 

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

Основната цел при прилагането на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата“ е възстановяване и подобряване на културното и природно наследство и 

запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ „Бяла Слатина“. 

Допустими кандидати по процедурата са: 

Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно 

чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на 

чл. 10 от същия закон. 

Критерии за допустимост: 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР“ - Допустими са само кандидати/получатели на 

финансова помощ със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Бяла 

Слатина. 
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Допустими дейности само на територията на МИГ за: 

1. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства. 

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи. 

 

Допустими разходи за: 

1. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства; 

2. Закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, 

включително чрез финансов лизинг; 

3. Придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски 

марки, до пазарната им стойност; 

4. 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, 2 и 3. 

 

Бюджет на приема: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по 

процедурата е в размер на  50 000 лева. 

Общ размер на 

БФП 

Финансиране от 

ЕЗФРСР 

Национално 

съфинансиране 

50 000,00 лв. 

100 % 

 

 

 

(100 %) 

 

 

 

45 000,00 лв. 

90% 

5 000,00 лв. 

10 % 

 

 

 

(25 

 %) 

 

 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лв. 

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 50 000 лв. 

Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и 

съфинансирането от страна на кандидата. 

 

Безвъзмездна финансова помощ: 

Минимален размер на БФП за конкретен проект:  

- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 10 000,00 лева – 

при интензитет на помощта 100%; 
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- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 7 500,00 лева – 

при интензитет на помощта 75%. 

Максимален размер на БФП за конкретен проект:  

- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000,00 лева 

– при интензитет на помощта 100%; 

- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 37 500,00 лева 

– при интензитет на помощта 75%. 

    

Съфинансиране от бенефициента: 

Разликата между общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 

размера на БФП се осигурява от кандидата.  

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма. 

 

Критерии за избор на проектни предложения и тежест: 

№ Критерий 
Max 

оценка 

1. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център 10  

2. 
Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на 

Мярка 7.6. от СМР 10 

3. 

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности: 

- 100-500 жители 

- 501-1000 жители 

- Над 1000 жители 

20 

10 

15 

20 

4. 

Проекти с включени инвестиции според културната и обществената 

значимост на обекта 

- с регионална значимост 
- с местна значимост 

       10  

 

10 

5 

5. Проектът е консултиран с местна общност 25  

6. 
Проектът осигурява устойчива заетост на поне 2-ма човека след 

приключване нафинансираните дейности 
15 

7. 
Проектът включва създаване на партньорства за планиране и изпълнение 

на дейностите 
10 

  

 Максимален брой точки 100 т. 

 Минимален брой точки 5 т. 

 

ВАЖНО: За да бъдат присъдени точки на проектното предложение, при извършване на 

техническа и финансова оценка се проверяват представените доказателства за 

съответствие или изпълнение на условията/изискванията по критериите.  
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За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна 

оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма 

от 5 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения)1. 

При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, 

проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на 

проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по Критерий 3 „Брой население, 

което ще се възползва от допустимите дейности“. 

- От 100 до 500 жители – 10 точки; 

- От 500 до 1000 жители – 15 точки; 

- Над 1000 жители – 20 точки. 

 

Лице за контакти и място за достъп до подробна информация: Йонко Йонков, 

изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, тел. 0910/504-20, адрес: 

3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, e-mail: mig_bslatina@abv.bg. 

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата 

процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-bsl.com, 

https://eumis2020.government.bg. 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 15.07.2020 г. 

Първи краен срок за подаване на проектните предложения: 17.08.2020 г., 17:30 ч. 

Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 30.09.2020 г., 17:30 ч. 

Начин за подаване на проектни предложения: Проектните предложения по 

настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) – 

https://eumis2020.government.bg 

                                                 
1 Решение по т. 2 от ПРОТОКОЛ № 10/20.12.2018 г. от проведено заседание на Управителен съвет на 

МИГ 

http://www.mig-bsl.com/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

