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ПРОЕКТ! 
 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

по 

Програма за развитие на селските райони  2014-2020 

чрез подхода 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни 
срока за кандидатстване 

BG06RDNP001-19-002 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ 
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Управляващ орган  Национален, регионален или местен публичен орган, определен 
да управлява оперативна програма, съгласно Решение № 
823/21.10.2015 г. на Министерски съвет. 

Кандидати за безвъзмездна 
финансова помощ 

Кандидати за безвъзмездна финансова помощ са всички 
физически и юридически лица и техни обединения, които 
кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване 
на проектно предложение.  

Бенефициент (Бенефициер) 
на безвъзмездна финансова 
помощ 

Лицата, посочени в чл.2, ал. 10 от Регламент (ЕО) No 1303/2013 
- публична или частна организация, които отговарят за 
започването или за започването и изпълнението на операции; и 
в контекста на схемите за държавни помощи, съгласно чл. 107, 
параграф 1 от ДФЕС – организация, която получава помощта;  

Безвъзмездна финансова 
помощ 

Без това да противоречи на чл. 121 от Регламент (EO, Евроатом) 
No 966/2012, са средства, предоставени от ПРСР, включително 
съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на 
одобрен проект, насочен към постигане на определени цели. 

Проектно предложение  Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за изпълнението на определен проект, включващо 
формуляр за кандидатстване и други придружителни 
документи. 

Административен договор  Изрично волеизявление на ръководителя на управляващия 
орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от 
ЕЗФРСР, по силата на което и със съгласието на бенефициента 
се създават за него права и задължения по изпълнението на 
одобрения проект. Той се оформя в писмено споразумение 
между ръководителя на управляващия орган, бенефициента, и 
МИГ/МИРГ като трета страна, заместващо издаването на 
административен акт. 

Ръководител на 
управляващия орган 

Ръководителят на администрацията, изпълняваща функциите 
на управляващ орган на съответната програма или част от която 
е управляващият орган на съответната програма, или 
оправомощено от него лице. 

Нередност Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното 
право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо 
от действие или бездействие на икономически оператор, 
участващ в прилагането на европейските структурни и 
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инвестиционни фондове, което има или би имало за последица 
нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неправомерен разход в бюджета на Съюза.  

Държавна помощ Всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за 
сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез 
други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или 
застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне 
в по-благоприятно положение на определени предприятия, 
производството или търговията на определени стоки, или 
предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга 
търговията между държавите членки. 

Минимална помощ (de 
minimis) 

Помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията 
или има незначително въздействие върху нея поради своя 
минимален размер, както е дефинирана в действащия регламент 
на ЕС, относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за 
функционирането на ЕС по отношение на минималната помощ. 

"Изкуствено създадени 
условия" 

Инвестиции, за които е установена функционална 
несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за 
получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в 
противоречие с целите на мярката. 

"Функционална 
несамостоятелност“ 

Изкуствено разделяне на производствените и технологичните 
процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над 
максималния размер на общо допустимите разходи по мярката. 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

СВОМР Стратегия за изпълнение на водено от общностите местно 
развитие 

ЕС Европейски съюз 

ЗУСЕСИФ 
Закон за управление на средствата от Eвропейските 
структурни и инвестиционни фондове, обн., ДВ, бр. 101 от 
22.12.2015 г 

ИСУН 2020 Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България  



                     
МИГ – ПОМОРИЕ 

8200 гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода,  ул.”Княз Борис I” № 96A, 
e-mail: office@mig-pomorie.eu, www.mig-pomorie.eu  

Европейски	земеделски	фонд	за	развитие	на	селските	райони:	Европа	инвестира	в	селските	райони	
	

	
6	

Условия за кандидатстване BG06RDNP001-19-002	“Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	

	

КЕП Квалифициран електронен подпис 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

РУО Ръководител на управляващия орган 

УО Управляващ орган 
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1. Наименование на програмата: 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 чрез Водено от общностите 
местно развитие. 

2. Наименование на приоритетната ос: 
Неприложимо. 

3. Наименование на процедурата: 
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” – ВОМР – Поморие. 

4. Измерения по кодове1:   
/Тази точка се попълва от УО при съгласуване на Условията за кандидатстване./ 

Измерение 1 – Област на интервенция: …………………. 
Измерение 2 – Форма на финансиране: …………….. 

Измерение 3 – Вид територия: …………….. 
Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение: ………………. 

Измерение 6 Вторична тема по ЕСФ: ……………. 

Измерение 7 Икономическа дейност: …………….. 

5. Териториален обхват: 
Проектите се изпълняват на територията на МИГ-Поморие. 

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и 
очаквани резултати: 

Цели на процедурата: 
- Повишаване на привлекателността на населените места в община Поморие; 
- Подобряване качеството на живот във всички населени места; 

       -  Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие на 
територията на МИГ Поморие. 
 
 

																																																													
1 Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на комисията от 7 март 2014 година. 
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Обосновка: 
За заинтересованите страни в територията на МИГ Поморие е изключително важно да се 
подобри общия вид на инфраструктурата на населените места и услугите, които могат да 
се предоставят извън общинския център.  
 
В населените места на територията на МИГ Поморие се наблюдават редица проблемни 
точки от градоустройствено и архитектурно естество. Състоянието на голяма част от 
обществените сгради не е задоволително. Очевидна е необходимостта от защита, 
опазване и разширяване на обществените озеленени площи. Градската физическа среда и 
сградния фонд в големи части от територията на град Поморие са амортизирани и имат 
нужда от реконструкция. Състоянието на общинската и третокласна пътна мрежа е 
незадоволително, водопроводните мрежи са технически амортизирани, 
канализационната мрежа е недоизградена. Голям минус е недостатъчната финансова 
обезпеченост за развитието на културата и съхранение, поддръжка и ремонт, реставрация 
и консервация на недвижимите и движимите културни ценности. 
Поради публичният характер на настоящата мярка, реализацията на всеки един проект, 
финансиран чрез нея, ще генерира ползи за голяма част от местното население. 
Изпълнението на мярката ще допринесе за реализирането на целите на Приоритет 2 на 
СВОМР: “Стимулиране на местното развитие и опазване на околната среда” и по-
специално Специфична цел 2.1: “Повишаване конкурентоспособността на 
територията и качеството на живот чрез подобряване на жизнената среда и 
насърчаване на нови бизнес начинания”. 
 
Очаквани резултати: 
Чрез финансирането на проекти по настоящата мярка се очаква създаване, подобряване 
и/или разширяване на обществената инфраструктура и повишаване на привлекателността 
на населените места на територията на МИГ- Поморие. 

7. Индикатори: 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност Индикатор Мерна 

единица 
Целева 
стойност 

Финансирани 
проекти Брой 4 

Население, което се 
ползва от 

подобрената среда 
% 

 
 

40 
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Бенефициенти Брой 2 
Създадена/подобрена 

обществена 
инфраструктура 

Брой 4 

Общ обем на 
публичните 
разходи 

Лева 973 000    

Общ обем на 
инвестициите Лева 973 000    

Всеки кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за кандидатстване  
всички или тези от индикаторите за изпълнение и резултат, които ще постигне с 
изпълнението на конкретния проект.  
Всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде количествено 
определен, с положителна целева стойност, различна от “0”. Заложеното количество 
трябва да съответства на описанието на включените в проекта дейности и 
кореспондиращите им разходи. 

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общ размер на 
безвъзмездната финансова 
помощ 

Средства от ЕЗФРСР 
(сума/процент) 

Национално съфинансиране 
(сума/процент) 

ЕЗФРСР  (90%) (10%) 

Общо – 973 000 лв. 875 700 лв. 97 300 лв. 

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 
конкретен 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 на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева  
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лева  
• Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките 
на 391 166 лв. 

10. Процент на съфинансиране: 
Максималният интензитет на БФП е до 100% от общата стойност на допустимите разходи.  
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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. 
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще 
генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ "разходи – ползи" (финансов 
анализ), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 
евро, и за проекти по дейности, включващи: 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. 
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 
размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ "разходи – ползи", се 
осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма. 

11. Допустими кандидати: 
Допустими кандидати по настоящата процедура са: 
1. Община Поморие за всички допустими дейности по подмярката; 
2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на юридически лица с нестопанска 
цел, в които един от учредителите и/или членовете е община, за дейности, свързани със 
социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 
3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности, свързани с 
културния живот. 
Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от 
обстоятелствата за отстраняване, когато: 
1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в 
процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите 
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си; 

2. имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни 
вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени 
с влязъл в сила акт на компетентен орган; 
3. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, установено с 
влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението; 
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4. чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация, необходима за 
удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор 
или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

5. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
6. са нарушили правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е 
установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението; 

7. са опитали, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните 
органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението: 

а) да повлияят на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от 
Разплащателната агенция (РА) и/или Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. (УО), 
свързано с одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ; 
б) да получат информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол 
от РА и/или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с 
одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ; 

8. е установено, че по тяхна вина не са изпълнили задълженията си по договор за 
предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за 
услуга, довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други 
договорни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 
50 на сто от стойността или обема на договорените дейности по договора; 

9. са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с 
бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, 
значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на 
договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за 
строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане 
на обезщетения или други договорни санкции, с изключение на случаите, когато 
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договорените 
дейности по договора; 
10. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 
изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за 
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строителство или за услуга са нарушили чл. 118, 128, 245, 301, 302, 303, 304 или 305 от 
Кодекса на труда; 
11. са извършили нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните 
органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността; 

12. имат изискуеми и ликвидни задължения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията; 

13. са включени в системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент 
(ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 
г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), 
наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012"; 
14. представляващият кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или 
упълномощен представител, член/ове на управителния му орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или 
контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта: 
а) са обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) No 
966/2012; 
б) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на РА, УО или 
със служители на ръководна длъжност в РА или УО; 

в) е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една година 
от прекратяване на правоотношението; 

г) е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: участие в 
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 
301, 302, 302а, 303, 304, 304а, 304б, 304в, 305, 305а, 306 или 307 от Наказателния кодекс; 
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253, 253а, 253б, 254, 254а, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 258, 259, 
259а или 260 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219, 220, 
221а, 223, 224, 225, 225б, 225в, 226, 227, 227б, 227в, 227г, 227д, 227е, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 234а, 234б, 234в, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 242а, 243, 244, 244а, 245, 
246, 247, 248, 248а, 249, 250, 251 или 252 от Наказателния кодекс; престъпление против 
собствеността по чл. 194, 195, 196, 196а, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 212а, 212б, 213, 213а, 214, 214а, 215, 216, 216а или 217 от 
Наказателния кодекс; престъпления против народното здраве и против околната среда по 
чл. 352, 352а, 353, 353а, 353б, 353в, 353г, 353д, 353е; престъпление по чл. 108а от 
Наказателния кодекс; престъпление по чл. 159а, 159б, 159в или 159г от Наказателния 
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кодекс; престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 192а от 
Наказателния кодекс; 
д) е лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 или 
13. 

В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на т. 1, 2 и 11. 
Липсата на горните обстоятелства се доказва с декларация към момента на 
кандидатстване съгласно приложение № 7. 

12. Допустими партньори  
Неприложимо. 

13. Дейности, допустими за финансиране: 

По мярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ се предоставя финансова помощ за следните 
допустими за подпомагане дейности: 
• Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 
общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;  
• Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение;  
• 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;  
• Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;  
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура;  
• 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;  
• Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони.  
 
Проектите се подпомагат, ако: 
-  дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския 
план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет; 
- при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие 
дейностите, включени в проектите, с които ще се кандидатства по тази мярка, са 
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съгласувани с одобрената стратегия, за което се представя декларация от председателя 
на колективния управителен орган на местната инициативна група. 
 
Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на 
Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона 
за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по 
реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за 
защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство. 
 

 

I. Подпомагат се проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи общински пътища, улици, 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 подаване на заявление за подпомагане. 
Подпомагат се проекти за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, ако са включени в 
Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване списък на общинските 
пътища и в последващите му изменения и допълнения. 
Подпомагат се проекти за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, ако 
инвестиционните проекти включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, 
положени в подземна инфраструктура. 
II.  Подпомагат се проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на социална инфраструктура, ако: 
1.  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.); 
2. дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за необходимостта и 
устойчивостта от съответната социална услуга; 
3. 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.); 
4. 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. 
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5. закупуването на транспортни средства е допустимо, ако проектът включва разходи за 
строително-монтажни работи и максималният размер на общите допустими разходи за 
закупуването на едно транспортно средство не надхвърля левовата равностойност на 15 
000 евро. 

III.  Подпомагат се проекти за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в 
които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност, за които са представени: 
1. решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции 
за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за 
енергийна ефективност на съответната община; 
2. доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от 
Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране 
и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.). 
IV.  Подпомагат се проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния 
живот. Закупуването на мобилни обекти, свързани с културния живот, е допустимо, ако 
проектът включва разходи за строително-монтажни работи и максималният размер на 
общите допустими разходи за закупуването на един мобилен обект, свързан с културния 
живот, не надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро. 
V.  Подпомагат се проекти за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на общинска образователна инфраструктура с местно значение, която включва 
детски градини, финансирани чрез бюджета на общините, или основни или средни 
училища, финансирани чрез бюджета на общините. За този вид проекти трябва да е 
представена: 
1. 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; 
2. 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. 
 
Не се подпомагат проекти:  
1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на 
околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване 
осъществяването/несъгласуване на инвестиционното 
предложение/плана/програмата/проекта или за прекратяване на процедурата, 
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включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове 
за управление на речните басейни;  
2. които се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 
от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в 
проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон;  
3. по които дейностите по мярката, включени в проектите, са били физически започнати 
и/или извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички 
свързани плащания не са извършени;  
4. 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 Закона за устройство на 
територията и подзаконовите актове за неговото прилагане;  
5. които не съдържат анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския 
район от инвестицията съгласно приложение № 5;  
6. които не съдържат анализ за устойчивостта на инвестицията съгласно приложение № 
5;  
7. които не съдържат анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ) съгласно приложение 
№ 5 с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 
000 евро, и за 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;  
8. в случаите, когато проект за дейности за изграждане, реконструкция и/или 
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения е бил одобрен за подпомагане 
и инвестиционният проект е включвал реконструкция и/или рехабилитация върху цялата 
ширина на съществуващите тротоар/и, пътна и/или улична настилка, нарушени в резултат 
на изкопните работи, няма да са допустими за подпомагане разходите за реконструкция 
и/или рехабилитация на тротоар/и пътна и/или улична настилка, които са били 
реконструирани и/или рехабилитирани с проекта, когато се кандидатства за дейности за 
строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 
пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 
9. които включват само принадлежности за дейности за строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и 
съоръженията и принадлежностите към тях, с изключение на енергозахранващите и 
осветителните съоръжения и тела. 

14. Категории разходи, допустими за финансиране: 
14.1. Допустими разходи 
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При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само 
“допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от 
ЗУСЕСИФ и в съответствие с изискванията на Насоките на Европейския съюз за 
държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. (ОВ 204 от 1.07.2014 г.), разпоредбите на Регламент № 1303/2013, 
Регламент № 1305/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално 
законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020 г. 
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, за да бъдат допустими разходите трябва да отговарят 
едновременно на следните условия 
• разходите са за дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и 
се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2 
от ЗУСЕСИФ;  

• разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и в 
одобрения проект категории разходи; 

• разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги и строителни 
дейности 

• разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на 
Европейския съюз и българското законодателство; 

• разходите са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез 
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;  

• за направените разходи е налична одитна следа съгласно минималните изисквания 
на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за 
допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ОВ, L 138/5 от 13 май 2014 г.) и са спазени изискванията за съхраняване на 
документите съгласно чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

• разходите са съобразени с приложимите правила за предоставяне на държавни 
помощи 

• да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в 
съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими 



                     
МИГ – ПОМОРИЕ 

8200 гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода,  ул.”Княз Борис I” № 96A, 
e-mail: office@mig-pomorie.eu, www.mig-pomorie.eu  

Европейски	земеделски	фонд	за	развитие	на	селските	райони:	Европа	инвестира	в	селските	райони	
	

	
18	

Условия за кандидатстване BG06RDNP001-19-002	“Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	

	

за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на 
Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.) 
Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи: 
1. 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, които са:  
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;  
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по 
буква „а“;  
2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и 
обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно 
допустимите за подпомагане дейности;  
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;  
4. свързани с проекта, в това число 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, буква „а“, т. 
2 и 3. 

		

 
Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1, буква 
"а" и са необходими за постигане на целите на мярката. 
Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по т. 4 са допустими, ако 
са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички 
свързани с тях плащания са направени. 

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 
Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за 
финансиране разходи чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА 
референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на 
представени оферти. 
Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, 
се одобрява от министъра на земеделието и храните.  
За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са 
определени референтни разходи, кандидатът представя една независима оферта в 
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оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, 
датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 
спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху 
добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между 
размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от 
кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер. 

За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане не е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са 
определени референтни разходи, кандидатът представя най-малко три съпоставими 
независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на 
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, 
подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с 
посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, 
запитване за оферта по образец, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена 
обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка 
между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за 
финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил 
мотивирана обосновка за направения избор, основан на икономическите особености и 
технически решения на строителния метод и/или предоставената услуга. 
Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а 
оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност 
съгласно националното им законодателство. 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. 
Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага за физически лица, 
предоставящи услуги по разходи, свързани със съответния проект за предпроектни 
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; хонорари, 
свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. Ако тези 
разходи са извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, 
кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените 
поръчки, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от 
възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на Закона 
за обществените поръчки процедура за възлагане на обществена поръчка. 

За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, 
обосноваността на разхода се преценява чрез съпоставяне с определени референтни 
разходи. 
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За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, 
когато заявеният за финансиране разход не е включен в списъка с активите, дейностите 
и услугите, за които са определени референтни разходи към датата на подаване на 
заявлението за подпомагане, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне 
на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, по които оферентите 
трябва да отговарят на горните изисквания. В този случай кандидатите представят  
решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена 
обосновка за мотивите, обусловили избора му.  

Кандидатите събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации 
съгласно Закона за обществени поръчки, като публикуват на профила на купувача 
информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, 
придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или 
подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на 
оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. 

Минималното съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност 
на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо 
предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС. 
Ползватели на помощта, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените 
поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по 
проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с 
изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи по т. 4 (за хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична 
устойчивост на проекта), за които при подаване на заявлението за подпомагане 
представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно 
изискванията на Закона за обществените поръчки процедура. 
Финансов анализ се изготвя за всички проекти по мярката „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  
които надвишават левовата равностойност на 50 000 евро, с изключение на проектите по 
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. 
Финансовият анализ се изготвя в съответствие с правилата, заложени в Делегиран 
регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г., и насоките на Европейската 
комисия от декември 2014 г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни 
проекти. 
Финансовият анализ следва да се предостави във формат PDF и формат Excel с 
отключени формули, което да позволи неговото разглеждане и оценка, включително 
проверка на получените финансови резултати. 
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Методологията, която се прилага при изготвянето на финансовия анализ е Метода на 
Дисконтираните Парични Потоци (Съгласно чл. 61 от Регламент 1303/2013 и чл. 15 от 
Делегиран Регламент 480/2014). 
Приходите и разходите се определят чрез прилагане на метода на пределните величини, 
основаващ се на съпоставяне на приходите и разходите при варианта за новата 
инвестиция с приходите и разходите при вариант без инвестиция. Когато дадена операция 
се състои от нов актив, приходите и разходите са тези на новата инвестиция. 
При изчисляването на разходите и приходите се отчитат само предвижданите изходящи 
и входящи парични потоци по проекта. Това означава, че  Непаричните счетоводни 
елементи като амортизация, резерви за бъдещи разходи за замяна и резерви за 
непредвидени разходи се изключват от изчислението на дисконтирания паричен поток.  
Паричните потоци трябва да се отчитат в годината, в която се реализират, и в рамките на 
даден референтен период. 
Финансовият анализ трябва да се извършва при използването на постоянни (реални) цени 
(цени, фиксирани към определена базова година). 
При анализа се изключва ДДС, когато подлежи на възстановяване. 
Преките данъци (върху капитала, доходите и т.н.) се вземат предвид само при 
изчисляването на Финансовата Устойчивост на проекта, но не и при изчисляването на 
финансовата рентабилност (тя се изчислява преди такива данъчни отчисления). 

14.4. Недопустими разходи 

1. за лихви по дългове; 
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите 
допустими разходи за съответната операция; 
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 
4. за обикновена подмяна и поддръжка; 
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор, за банкови 
такси, разходи за гаранции; 
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик 
на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или 
окончателно плащане за същия актив; 
7. за режийни разходи; 
8. за застраховки; 
9. за закупуване на оборудване втора употреба; 
10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 
11. за принос в натура; 
12. за инвестиции в селското стопанство -закупуване на права за производство и плащане, 
закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 
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13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 
околната среда; 
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, 
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за 
предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и 
консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; 
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени 
преди посещение на място от МИГ; 
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 
референтни разходи;. 
17. други недопустими за финансиране разходи, определени в Постановление № 119 от 
2014 г. на Министерския съвет. 

15. Допустими целеви групи : 

Неприложимо. 

16. Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 
общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към 
тях.  
Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение. 
Общинските улици, тротоари и площите за широко обществено ползване, за чиято 
реконструкция и/или рехабилизация, изграждане и/или обновяване може да бъде 
получено подпомагане, е инфраструктура с неикономическо предназначение и ползване, 
което е безвъзмездно и общодостъпно. Публичното финансиране на инфраструктура, 
която не е предназначена за търговска експлоатация, по принцип е изключено от 
прилагането на правилата за държавна помощ. Естеството на тези дейности не е 
стопанско и следователно те не попадат в приложното поле на правилата за държавна 
помощ, както не попада и публичното финансиране за съответната инфраструктура 
(съгласно точка 203 от Известие на Комисията). 

Изграждането и поддържането на публичната инфраструктура е изцяло функция на 
съответните общини при упражняване на правомощията им в качеството на публични 
органи. Общинските пътища, улици, тротоари и площите за широко обществено ползване 
се управляват от общините и няма стопански оператор, на който да е възложена 
експлоатацията им. Тези обекти не са предмет на търговска експлоатация и в този смисъл 
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при управлението им общината не изпълнява икономическа дейност и съответно не 
представлява предприятие по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 
 2. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Общинската образователна инфраструктура е част от общественото образование, 
организирано в рамките на националната образователна система. Обществено 
образование, организирано в рамките на националната образователна система и 
контролирано от държавата, може да се счита за нестопанска дейност, когато държавата, 
създавайки и поддържайки такава система на публично образование, която се финансира 
от държавния бюджет, а не от учениците или техните родители, изпълнява своята мисия 
по отношение на населението в социалната, културната и образователната сфера 
(съгласно точка 28 от Известие на Комисията). 

Местните власти са отговорни за предоставянето на образователни услуги в общинските 
детски градини, училищата и обслужващите звена. Според чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за 
народната просвета общините осигуряват и контролират средства за издръжката, 
изграждането, обзавеждането и основния ремонт на училищата, детските градини и 
обслужващите звена. В този смисъл обслужването на общинската образователна 
инфраструктура е възложено на общините и не представлява икономическа дейност и те 
не отговарят на определението за предприятие. 
3. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. 
Финансовото подпомагане се предоставя за сгради, които са публична собственост и се 
ползват от съответните администрации за обичайната им управленска/регулаторна 
дейност, която е с неикономически характер.  

Финансовото подпомагане е само за сгради, в които се предоставят обществени услуги. 

 

 
4.  А) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса 

Финансовото подпомагане по дейностите 1, 2 и 3 няма да представлява „държавна 
помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. 

ВАЖНО! Община Поморие не може да предоставя под наем сградите и обектите, за 
които ще бъде предоставена финансова помощ за този вид дейност. В противен случай 
общината ще изпълнява икономическа дейност и съответно ще представлява 
предприятие по смисъла чл. 107 от ДФЕС. 
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на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни 
средства. 
           Б) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура; 
           В) 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. 

За дейност 4, подточки А), Б) и В) финансовото подпомагане се определя като режим 
“непомощ”.  

Всеки бенефициент, който кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ следва да оцени проектното предложение за наличие на индикации за държавна 
помощ, като приложи теста за държавна помощ (Приложение № 2 към Условията за 
кандидатстване). 

Финансово подпомагане за дейност 4, подточки А), Б) и В) се предоставя в случаите, 
когато дейностите са с неикономически характер. Това обстоятелство се удостоверява 
от кандидата с Декларация за вида на осъществяваната дейност  (Приложение № 1 към 
Условията за кандидатстване). 

Финансово подпомагане се предоставя в случаите, когато: 
- интервенциите са върху публични общински сгради от социалната или спортна 
инфраструктура, която е общинска собственост;  
- интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска 
собственост, читалища музеи и библиотеки, археологически обекти и др.; 
- социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически 
характер; 
- спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с 
неикономически характер; 
- дейностите в тези културни обекти са организирани по нетърговски начин и са от 
нестопанско естество; 
- и интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за 
ползване само от населението в границите на населени места от общината от територията 
на МИГ. 

ВАЖНО! Kандидатите е необходимо да представят декларация за дейността си, 
както и годишен финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-
счетоводно (в т. ч. аналитично) обособяване на икономическата и неикономическа 
дейност. 
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Подпомагането по тези дейности в рамките на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие има изключително локално въздействие и води до подобряване на условията за 
живот само на територията на МИГ. 
Публичното подпомагане на предприятията представлява държавна помощ по смисъла 
на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, само доколкото „засяга търговията между държавите 
членки“. В случая на това подпомагане, то има чисто местно въздействие и следователно 
не оказва въздействие върху търговията между държавите членки. В тези случаи 
бенефициентът доставя стоки и услуги в ограничен район на дадена държава членка и е 
малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки и мярката няма влияние 
върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 от Известие на 
Комисията ).  
В случай на финансово подпомагане само за нестопански дейности от бенефициенти 
лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по 
Закона за народните читалища, съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 22, чл. 107 и 108 от 
ДФЕС не се прилагат. 
 
 

Финансовото подпомагане при режим „непомощ“ няма да представлява „държавна 
помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. 

17. Хоризонтални политики: 

Важно! 
При подготовката и изпълнението на дейностите на всяко проектно предложение 
следва да се спазват и прилагат задължително и трите хоризонтални принципа на 
ЕС. 

• Равенство между половете и липса на дискриминация. 
Един от основните приоритети ще бъде насърчаване участието на всички групи от 
населението на територията при спазването на неутралитет по отношение на 
принадлежност на бенефициентите към каквато и да е група по какъвто и да е признак. 
Равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство на 
възможностите ще се насърчава по време на различните етапи на прилагането на 
стратегията за местно развитие и по-специално в прилагането на дейностите по 
процедурата и особено по отношение на достъпа до финансиране. 

• Устойчиво развитие (защита на околната среда) 
Принципът за опазване на околната среда е залегнал в настоящата мярка, като при 
реализацията на проектите ще се съблюдава въздействието им върху околната среда и 
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повишаване качеството на жизнената среда. При финансирането ще се търси устойчивост 
на постигнатите резултати и дългосрочност на ефектите върху местната общност. 

• Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността 
Чрез реализацията на дейностите на проекта ще се стимулира създаването на нови 
работни места. В критериите за оценка на проектите се дава предимство на проекти, 
създаващи заетост при изпълнение на допустимите дейности. Ще се стимулира 
развитието на конкурентоспособността на бизнеса и туристическите атракции в 
различните населени места на територията на МИГ-Поморие чрез подобряване на 
довеждащата инфраструктура и изграждане и/или обновяване на площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение. 

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Одобреният проект се изпълнява в срок до: 

1. 24 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова 
помощ с РА за ползватели на помощта, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от 
Закона за обществените поръчки; 
2. 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова 
помощ с РА за ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона 
за обществените поръчки. 

Крайната дата за изпълнение и отчитане на проект към СВОМР не може да бъде след 30 
юни 2023 г. 

19. Ред за оценяване на проектните предложения: 

Всички проектни предложения, подадени в срока, определен в процедурата за прием на 
проектни предложения в ИСУН, се оценяват в рамките на 30 работни дни от крайния срок 
на приема на проектни предложения в съответствие с критериите, описани в Условията за 
кандидатстване, в които се определя минимално допустимата оценка за качество на 
проектните предложения. 

Критериите не подлежат на изменение по време на провеждането на процедурата. Оценката 
се извършва в системата ИСУН 2020 и се документира чрез попълването на оценителни 
таблици. Оценката на проектните предложения включва: 
 1. Оценка на административното съответствие и допустимостта; 

 2. Техническа и финансова оценка. 
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ЕТАП 1: ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И 
ДОПУСТИМОСТТА (АСД) 
Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД) е етап от оценката на 
проектните предложения, при който се извършва проверка относно формалното 
съответствие на проектните предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните 
дейности. 

Комисия за подбор на проектни предложения (КППП), която се назначава със заповед на 
Председателя на Управителния съвет (УС) на МИГ ще извърши оценката на АСД. 

Комисията е съставена от: председател без право на глас, секретар без право на глас, нечетен 
брой членове с право на глас – не по-малко от трима и резервни членове - не по-малко от 
трима. Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членовете на общото 
събрание на МИГ и външни експерти - оценители. Председателят и секретарят на комисията 
не могат да бъдат външни експерти.  
Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто 
от имащите право на глас членове.  
Външните експерти - оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13 от ПМС 
№ 162 от 2016 г.  Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават 
необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Външен 
експерт-оценител, член на КИПП, не може да участва в оценка на формуляри за 
кандидатстване, ако е участвал в оценка на стратегията. 

В работата на комисията могат да участват и наблюдатели по предложение на съответния 
УО и помощник оценители, които не са членове на КППП. 

Помощник оценителите са служители на МИГ, или външни експерти – оценители, които 
подпомагат дейността по оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на оценка, 
определени в заповедта за назначаване на КППП. 
Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на Комисията за подбор на проектни 
предложения (КППП) са членове на колективния върховен орган на МИГ.  
В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта се проверява 
дали: 
- проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти;  

- са налице всички документи, представени и попълнени съгласно изискванията, посочени 
в Условията за кандидатстване;  

- на основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е налице 
съответствие на кандидатите и предвидените дейности с критериите за допустимост, 
посочени в Условията за кандидатстване. 
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Комисията за подбор извършва и проверка за основателността на предложените разходи, 
липса на двойно финансиране, изкуствено създадени условия, минимални помощи и 
посещения на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи. 

ЕТАП 2: ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО)  

След оценката на административното съответствие и допустимостта КППП извършва 
детайлна оценка на техническите и финансови характеристики (ТФО) на предложението.   

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са 
преминали успешно оценката на административното съответствие и допустимостта. 

ТФО на всяко проектно предложение се извършва най-малко от двама членове на 
комисията, като членовете, представляващи публичния сектор2 не трябва да са повече от 
50%. Те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. 
Окончателната оценка е средноаритметично от оценките на двамата оценители. При разлика 
между двете оценки от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка председателят 
на комисията възлага оценяването на трето лице – член на комисията с право на глас. 
Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и по-близката до 
неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия 
оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама.  
Когато проектното предложение е оценено от двама членове на комисията и едната оценка 
е по-ниска от минимално допустимата оценка за качество по процедурата, а другата оценка 
– по-голяма или равна на нея, председателят на комисията възлага оценяването на трето 
лице – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от 
оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две 
оценки.  
При оценката на проектните предложения комисията може да изисква допълнителна 
пояснителна информация от кандидата, като срокът за представянето й не може да бъде по-
кратък от една седмица. Тази възможност не може да води до подобряване на качеството на 
проектното предложение.  
При непредставяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок, 
проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание 
или съответно да получи по-малък брой точки. Всяка информация, предоставена извън 
официално изисканата от КППП, не се взима под внимание. Исканията за представяне на 
допълнителни документи и разяснения се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния 
профил на кандидата като кандидатът следва да бъде известяван електронно чрез 
електронния адрес, асоцииран към неговия профил. В тази връзка е необходимо 

																																																													
2	Представител на публичния сектор е лице по смисъла на § 1 т. 21  от Допълнителните разпоредби на Наредба 
22 от 14.12.2015г. 
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кандидатите да разполагат винаги с достъп до електронния адрес, към който е асоцииран 
профила в ИСУН 2020. За дата на получаване на искането за документи/информация се 
счита датата на изпращането му чрез ИСУН 2020. Кандидатът представя допълнителните 
разяснения и/или документи по електронен път чрез ИСУН 2020. 

Техническият процес свързан с представянето на допълнителна информация/документи е 
описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020 от 14 
май 2016 г. 
Критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения са обособени в 
раздели и подраздели и са задължителни при оценка на проектните предложения от МИГ. 
Сборът на точките от съответните подраздели дава точките на раздела като цяло. Така 
получените резултати за всеки раздел се сумират и формират крайния резултат от 
техническата и финансова оценка на проектното предложение. На основа на общия брой 
точки, проектните предложения се класират в низходящ ред. 
Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 
точки. 
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна 
оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 50 
т. 

Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектното предложение, 
в случай, че при оценката се установи наличие на недопустими дейности и/или разходи; 
несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; дублиране на 
разходи; неспазване на заложените правила или ограничения по отношение на заложените 
процентни съотношения/прагове на разходите; несъответствие с правилата за държавните 
или минималните помощи. 
Корекциите в бюджета при несъответствие между предвидените дейности и видовете 
заложени разходи и дублиране на разходите се извършват след изискване на допълнителна 
пояснителна информация от кандидата. 
 
Проектното предложение се отхвърля когато: 
- предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените условия за 
административно съответствие;  
- кандидатът не отговаря на условията за допустимост;  
- проектът не отговаря на условията за допустимост;  
- не са спазени други критерии, посочени в документите за кандидатстване;  
- кандидатът умишлено е представил невярна информация с цел получаване на безвъзмездна 
помощ или не са представили изискваната задължителна информация съгласно Условията 
за кандидатстване.  
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Комисията документира дейността си, като води протокол за работата си и изготвя доклад 
за резултатите от оценката и списък на проектните предложения за финансиране, 
включително и размера на финансирането/безвъзмездната помощ, така, както това е уредено 
в процедурата. 

Оценителния доклад на комисията се генерира в ИСУН 2020 и подписва от председателя, 
секретаря  и от всички членове на комисията. Оценителният доклад се одобрява от УС на 
МИГ в срок до 5 работни дни от приключване работата на комисията. 
В срок до 5 работни дни от одобряване на оценителния доклад МИГ прикачва в ИСУН 2020 
всички документи, свързани с процеса на оценка (вкл. и доклада) и уведомява УО и ДФЗ за 
това: 

1. копие на заповедта за назначаване на комисията и на заповедите за изменението й, 
ако има такива; декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност, подписани 
от председателя, секретаря/секретарите, всички членове на Комисията с право на глас, 
помощник-оценителите и наблюдателите; 

2. разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди представянето на 
проектните предложения; 

3. кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес ; 
4. кореспонденция с компетентните органи/институции (ако има такава); 

5. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния 
етап на оценка лица; 

6. други документи, ако е приложимо. 
Към оценителния доклад се прилагат: 

1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 
тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 
предоставена за всеки от тях; 
2. списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, 
но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране; 
3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 
отхвърлянето им; 
4. списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения. 

20. Критерии и методика за оценка на проектните предложения: 

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии 
за оценка: 
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Раздел 
Скала на 
оценка 

 

Максимален 
брой точки  

 

1. Оперативен капацитет  10 

1.1 Опит на кандидата в управлението на 
проекти през последните 5 години: 

(изброяват се дейностите) 
 5 

1.1 А  Опит на кандидата в управлението на 
проекти и/или опит в изпълнение на 
дейности, като тези включени в проектното 
предложение през последните 5 години 

 

 

 

 

 

 

- Кандидатът има реализиран поне един 
проект, финансиран от ЕСИФ, националния 
бюджет или други финансови инструменти, в 
който е участвал в ролята си на кандидат или 
партньор, доказан с предоставяне на 
информация във формуляра за 
кандидатстване; 

- Кандидатът има поне 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, 
включени в проектното предложение 

много добре 5 	

Кандидатът има реализиран поне един проект, 
финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или 
други финансови инструменти, в който е 
участвал в ролята си на кандидат или партньор 
или поне 1 година опит в изпълнението на 
дейности, като тези, включени в проектното 
предложение 

добре 

 
3 	

Кандидатът има проект, финансиран от ЕСИФ, 
националния бюджет или други финансови 
инструменти, в който е участвал в ролята си на 
кандидат или партньор, който е в процес на 
изпълнение и/или под 1 година опит в 
изпълнението на дейности, като тези, включени в 
проектното предложение. 

задоволително 1 	
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Няма посочена информация или представената  
информация няма отношение към съответния 
критерий или няма опит в изпълнение на проекти 
и дейности като тези включени в проектното 
предложение. 

 
0 

 

1.2. Опит на ръководителя на проекта или 
на законния представител на кандидата3

 

(управител, прокурист и др.)/собственика на 
капитала на организацията в организация, 
управление/изпълнение на проекти на 
проекти и/или в дейности като тези, 
включени в проектното предложение и/или 
управленски опит. 

 5 

Ръководителят на проекта или законният 
представител на организацията (управител, 
прокурист и др.)/ собственика на капитала на 
организацията има опит в организация и/или 
управление на проекти, и/или управленски 
опит/или опит в изпълнение на дейности, като 
тези включени в проектното предложение поне 
две години.   

много добре 5 

Ръководителят на проекта или законният 
представител на организацията (управител, 
прокурист и др.)/ собственика на капитала на 
организацията има опит в организация и/или 
управление на проекти, и/или управленски 
опит или опит в изпълнение на дейности, като 
тези включени в проектното предложение поне 
една година. 

добре 3 

Ръководителят на проекта или законният 
представител на организацията (управител, 
прокурист и др.)/ собственика на капитала на 
организацията има опит в организация и/или 
управление на проекти, и/или управленски или 
опит в изпълнение на дейности, като тези 
включени в проектното предложение опит по-
малко от една година. 

задоволително 1 

																																																													
3	За кандидати общини – законен представител на кандидата е кметът. По отношение на останалите допустими 
организации, кандидатът преценява на кое от посочените лица да предостави автобиографията за оценка.			
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Няма посочена информация или представената  
информация няма отношение към съответния 
критерий. 

 0 

2. Съответствие  15 

2.1 Описание и обосновка на целите на 
проекта 

 15 

- Формулираните конкретни цели са в 
съответствие с целите на процедурата;  

- Налице е връзка  между целите, които са в 
съответствие с целите на процедурата и 
предвидените резултати по проекта.  

много добре 15 

Формулираните конкретни цели са в 
съответствие с целите на процедурата или е 
налице връзка  между целите, които са в 
съответствие с целите на процедурата и 
предвидените резултати по проекта 

задоволително 5 

В проектното предложение са заложени цели, 
които не са в съответствие с целите на 
процедурата; или няма посочена информация; 
или представената  информация няма отношение 
към съответния критерий  

 0 

3. Методика и организация  20 

3.1 Съответствие на дейностите с целите и 
очакваните резултати 

 10 

- Дейностите са насочени към постигане на 
целите; 

- Очакваните резултати от изпълнение на 
дейностите ще допринесат за постигане на 
заложените в проекта индикатори; 

много добре 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен добре 3х2 

Поне един от горепосочените критерии е 
изпълнен частично задоволително 1х2 
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Няма посочена информация или представената  
информация няма отношение към съответния 
критерий 

 0 

3.2 Яснота на изпълнение на дейностите  10 

- Описани са детайлно дейностите, начините и 
етапите за изпълнението им; 

- Времевият обхват на всяка дейност е 
реалистичен, като са взети предвид 
периодите за провеждане на обществени 
поръчки/ процедури за избор на изпълнител, 
придобиване на разрешителни (ако е 
приложимо) и др.;  

- Има логическа последователност в 
изпълнението на дейностите.  

много добре 5х2 

Два от горепосочените критерии са  изпълнени добре 3х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен или 
посочената информация е непълна задоволително 1х2 

Няма посочена информация   0 

4. Бюджет и ефективност на разходите   15 

-  Налице е съответствие и логическа връзка 
между дейности и разходи като всички разходи 
съответстват изцяло на дейностите, предвидени 
за изпълнението им. 

- Предвидените разходи водят до 
своевременното, количествено и качествено 
осъществяване на планираните дейности и 
постигане на очакваните резултати по проекта. 

- Заложените ограничения на разходите по 
схемата са спазени при формиране на бюджета.  

- Заложените стойности са планирани в 
съответствие с разходите, предвидени по 
дейности.  

- В проектното предложение не са заложени 
недопустими разходи, както и дублиране на 
разходи. 

отлично 5х3 
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Четири от горепосочените критерии са 
изпълнени много добре 4х3 

Три от горепосочените критерии са изпълнени  добре 3х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 2х3 

Един от горепосочените критерии е изпълнен слабо 1х3 

Няма посочена информация или представената  
информация няма отношение към съответния 
критерий/или в резултат на редуциране на 
бюджета на проекта, общата сума на проектното 
предложение е по-ниска от минималния размер 
на БФП  

 0 

5. Допълнителни специфични критерии  40 

5.1. Брой население, което ще се възползва от 
подобрените основни услуги, и обхвата на  
териориално въздействие4 

 
10 

- Инвестицията се изпълнява на територията на 
населено място/населени места с общо население 
над 5000 души (по данни на Националния 
статистически институт към края на годината, 
предхождаща датата на кандидатстване) 

много добре 10 

- Инвестицията се изпълнява на територията на 
населено място/населени места с общо население 
от 1001 до 5000 души (по данни на Националния 
статистически институт към края на годината, 
предхождаща датата на кандидатстване) 

добре 5 

																																																													
4	Точките по този критерий се определят като: 
-      се отчете сборът на реконструираните улици в рамките на едно населено място, независимо от това дали 
има директна свързаност между реконструираните участъци. Населението на населено място с най-висок сбор 
се взима предвид при определяне на точките по този критерий; 
-  се отчете броят на населението на населеното място/населените места, обслужвани от най-дългата 
реконструирана/рехабилитирана пътна отсечка, измерена в мерна единица за дължина (м., км.) от съответния 
общински път, включен в Решение № 236 от 13 април 2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък 
на общинските пътища. 
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- Инвестицията се изпълнява на територията на 
населено място/населени места с общо население 
до 1000 души (по данни на Националния 
статистически институт към края на годината, 
предхождаща датата на кандидатстване) 

задоволително 3 

5.2. Проекти, създаващи работни места при 
изпълнение на допустимите дейности5  10 

- След реализацията на проекта ще бъдат 
създадени над 15 нови работни места много добре 10 

- След реализацията на проекта ще бъдат 
създадени от 11 до 15 нови работни места добре 5 

- След реализацията на проекта ще бъдат 
създадени до 10 нови работни места задоволително 3 

5.3. Проекти с дейности в населени места 
извън общинския център  10 

5.4. Проекти, които имат готова техническа 
документация  10 

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  100 
 

21. Начин на подаване на проектните предложения: 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да 
бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), 
като се използва ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно 
кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично 
ръководство за работа със системата. 

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път. 
Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран 
Формуляр за кандидатстване, като проектното предложение се подписва с КЕП на 
лицето, овластено да представлява кандидата.  

																																																													
5 Точките по този критерий се определят на база посоченият в проекта или в Приложение № 5 (Анализ за 
социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализ 
разходи-ползи (финансов анализ)) брой работни места, които ще бъдат създадени след изпълнение на 
инвестицията.	
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Преди подаването на проектното предложение, Формулярът за кандидатстване 
задължително се подписва с КЕП с отделна сигнатура (detached) от поне едно от 
лицата с право да представлява кандидата или упълномощено/оправомощено лице. 
В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, формулярът се 
подписва с КЕП от всички от тях. В случай, че КЕП е на упълномощено лице, то към 
проектното предложение следва да се прикачи сканирано нотариално заверено 
пълномощно (в секция 12 от Формуляра). 
Подписването на документи с КЕП е възприето по настоящата процедура, тъй като 
съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис, КЕП има 
значението на саморъчен подпис. При идентифициране с КЕП, същият следва да е 
придружен от удостоверение за КЕП, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, 
вписан в регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги към Комисията за 
регулиране на съобщенията.  
Кандидатите трябва да представят Формуляра за кандидатстване и приложенията 
на български език, с изключение на текстовете, за които се изисква информацията 
да бъде попълнена на английски език. Формулярът за кандидатстване по процедурата 
се попълва от кандидата, съгласно инструкциите, дадени в Указанията за попълване на 
формуляр за кандидатстване (Приложение за информация към Условията за 
кандидатстване). ИСУН 2020 предоставя възможност за коригиране и допълване на 
формуляра докато той е в режим чернова и работата по него се съхранява на сървърите 
на системата.  
Подготовката, подаването и регистрирането на проектното предложение в ИСУН 
2020 се извършва по следния начин:  
- Кандидатът влиза в ИСУН 2020 през модула за електронни услуги на адрес: 

https://eumis2020.government.bg/ 
- Кандидатът се регистрира в системата като нов потребител (ако е приложимо), след 
което има достъп до нея чрез потребителско име (електронна поща) и парола. 

ВАЖНО!  

Моля обърнете внимание, че електронната поща, с която се регистрирате като 
потребител в ИСУН 2020 е асоциирана с профила на кандидата. Комуникацията 
(Кореспонденцията) с кандидата по време на оценка на проектното предложение 
се осъществява по електронен път чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от 
който е подаден съответния проект и промени на посочения профил са 
невъзможни. 
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- Кандидатът избира процедура BG06RDNP001-19-002 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от наличните отворени за кандидатстване процедури. 

- Кандидатът изтегля ново проектно предложение за кандидатстване по съответната 
процедура. 

- Кандидатът попълва формуляра за кандидатстване по процедурата следвайки 
указанията за работа със системата на адрес: 
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Manual. Системата предоставя възможност 
за коригиране, запазване и допълване на формуляра докато той е в работен режим 
(чернова). Всеки формуляр може да бъде записан локално, на файл в специален 
формат, който може да се отваря единствено от ИСУН 2020. Системата позволява 
зареждането на локално записан файл на формуляр за кандидатстване и редакция по 
него, от друг потребител, който е регистриран в системата, когато това е необходимо. 

- Кандидатът прикачва към формуляра за кандидатстване допълнително изискуемите 
документи (посочени в т. 22 от Условията) в специално обособена секция. 

- Кандидатът указва в системата, че финализира формуляра за кандидатстване. Преди 
да финализира формуляра за кандидатстване, кандидатът може да го провери за 
грешки чрез бутон „Провери формуляра за грешки“ от менюто в долния край на 
екрана. 

- Системата позволява запис на създадения формуляр за кандидатстване на работния 
компютър на кандидата, подписването му от един или повече представители на 
кандидата с КЕП и прикачване на генерираните файлове. 

- При коректно извършване на описаните действия кандидатът изпраща формуляра за 
кандидатстване и документите към него чрез системата. 

- Системата регистрира подаденото проектно предложение и генерира регистрационен 
номер. 

- Системата изпраща уведомление до посочения електронен адрес на потребителя, че 
проектното предложение е регистрирано със съответния регистрационен номер. 

До приключване на работата на оценителната комисия кандидатът има възможност да 
оттегли своето проектно предложение като подаде писмено искане до МИГ на хартиен 
носител, подписано от поне един от представляващите кандидата и подпечатано, като 
това обстоятелство се отбелязва в ИСУН 2020 от потребител на системата със 
съответните права и оттегленото проектно предложение не се разглежда от оценителната 
комисия. 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално ясно, 
така че да може да бъде оценен правилно. Всякакви грешки или несъответствия, 
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допуснати при попълване на Формуляра за кандидатстване могат да доведат до 
отхвърляне на проектното предложение. 
При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изиска 
допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите. Комуникацията с 
кандидатите се осъществява посредством Информационната система за управление и 
наблюдение ИСУН 2020 чрез профила на кандидата и асоциирания към него електронен 
адрес на потребителя. 
Следва да се има предвид обаче, че Формулярът за кандидатстване не може да бъде 
изискван допълнително и непредставянето на някое от изисканите приложения може да 
доведе до автоматичното отхвърляне от оценителната комисия на проектното 
предложение. 

22. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 

I. Придружаващи общи документи 
1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ; 
2. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни -
Приложение № 4; 
3. Декларация за нередности в оригинал - Приложение № 3; 
4. Декларация в оригинал съгласно Приложение № 7; 
5. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която 
ще бъде преведена финансовата помощ, в оригинал; 
6. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават 
лично от кандидата, или заповед на кмета за кандидати общини; 
7. Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по реда на настоящата 
процедура; 
8. Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор (не се изисква за 
кандидати общини); 
9. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца, 
предхождащ датата на подаване на заявлението (не се изисква за кандидати общини); 
10. Решение на общото събрание на читалището за кандидатстване по реда на настоящата 
процедура; 
11. Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящата процедура; 
12. Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на 
приоритетите на общинския план за развитие на съответната община; 
13. При одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейностите, 
включени в проектите, трябва да бъдат съгласувани с одобрената стратегия, декларация 
от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група; 
14. Копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
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15. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на 
помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ 
датата на подаване на заявлението за подпомагане; 
16. Удостоверение, издадено от Агенция „Митници“, че ползвателят на помощта няма 
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване 
на заявлението за подпомагане; 
17. Декларация в оригинал по чл. 3 и 4 ЗМСП и справката за обобщените параметри на 
предприятието, което подава декларация (по образец, утвърден от министъра на 
икономиката и енергетиката) – важи за кандидати читалища и ЮЛНЦ; 
18. Справка за дълготрайните активи или инвентарна книга към датата на подаване на 
заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (важи 
за проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или обзавеждане и/или 
транспортни средства и/или мобилни обекти); 
19. Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие или писмо, 
издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което 
се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, респективно се 
съгласува планът/програмата/проектът и/или разрешително за водовземане и/или 
разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите; 
20. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на 
инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – 
собственост на кандидата); 
21. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години, считано от 
датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на 
строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за 
които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на 
територията; 
22. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 10 години, считано от датата 
на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за 
закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на 
сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква 
издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията; 
23. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че 
проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване 
не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на 
територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни 
ценности и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено 
от Министерството на културата; 
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24. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или 
„Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи, в случай че проектът 
включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква 
одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията); 
25. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи, в случай че 
проектът включва разходи за строително-монтажни работи). За инвестиционни 
проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, за дейности по 
реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра 
по чл. 165 от Закона за културното наследство; 
26. Разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-
монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за 
строеж съгласно ЗУТ); 
27. Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, 
че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи, в случай че 
проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква 
издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ); 
28. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи, в случай че 
проектът включва разходи за преместваеми обекти и елементи на градското 
обзавеждане); 
29. Заверени количествено-стойностни сметки на хартиен носител и на електронен 
носител във формат „xls“; 
30. Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност 
(само в случаите, когато дейността включва – реконструкция и/или рехабилитация 
и/или ремонт и/или реставрация и/или обновяване); 
31. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат 
върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 
от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
(изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими 
културни ценности); 
32. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и 
инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 
регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското 
законодателство; 
33. Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на 
инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен 
ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи 
към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен 
носител; 
34. Заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно 
изискванията по Закона за обществените поръчки процедура за изпълнение на дейностите 
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по проекта (важи, в случай че проектът включва разходи по чл. 29, ал. 1, т. 4 от Наредба 
12 от 25 юли 2016 г., извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от 
кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки); 
35. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на 
лизинговите вноски (важи, в случай че проектът включва разходи за закупуване на 
активи чрез финансов лизинг); 
36. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, 
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 
оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в 
левове или евро, с посочен ДДС (важи в случаите, когато заявения за финансиране 
разход е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени 
референтни разходи). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към 
договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен 
носител във формат „xls“; 
37. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат 
наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 
активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Кандидатът 
представя запитване за оферта по образец съгласно приложение №7 (важи в случаите, 
когато заявения за финансиране разход не е включен в Списъка с активите, дейностите 
и услугите, за които са определени референтни разходи). В случаите на инвестиции за 
строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни 
сметки на хартиен и електронен носител; 
38. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта 
не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му; 
39. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ 
за правосубектност съгласно националното им законодателство; 
40. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които имат най-малко 
следното минимално съдържание – наименование на офертата, срок на валидност на 
офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо 
предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС (важи в случаите, когато 
кандидатите са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и когато 
заявеният за финансиране разход не е включен в Списъка с активите, дейностите и 
услугите, за които са определени референтни разходи); 
41. Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена 
обосновка за мотивите, обосновали избора (важи в случаите, когато кандидатите са 
възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и когато заявеният за 
финансиране разход не е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за 
които са определени референтни разходи); 
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42. Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район, 
устойчивостта на инвестицията и анализ разходи-ползи (финансов анализ) по образец 
съгласно приложение № 5; 
43. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване 
на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни 
проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, 
извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения. 
II. Придружаващи специфични документи 

За дейностите – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях: 
1. Декларация от кмета на общината, че 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 седем години, считано от датата на подаване на заявление за 
плащане или датата на завършване на дейностите. 

За дейностите – 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: 
1. Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга; 
2. Положително становище от Министерството на труда и социалната политика по 
предложение на Агенцията за социално подпомагане за необходимостта, 
целесъобразността и спазването на изискванията по чл. 21, т. 3 от Наредба 12 от 25 юли 
2016 г.,  за социалните услуги, които ще се разкрият; 
3. Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо 
финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност; 

За дейностите  – реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност: 
1. Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции 
за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за 
енергийна ефективност на съответната община; 
2. Доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от 
Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране 
и оценка на енергийните спестявания на сгради. 
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За дейностите – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони: 
1. 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; 
2. 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. 

23. Срокове за подаване на проектните предложения: 
Началният срок за подаване на проектните предложения е ………… г. …….. часа. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е …………. г. ……… часа. 

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и 
няма да бъде разглеждано по настоящата покана. 

24. Допълнителни изисквания: 
24.1. Изпълнители: 

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. 
Изпълнителите не са партньори и са обект на избор по реда на глава четвърта от 
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът 
се явява възложител по реда на ЗОП или не. 

Изпълнителите трябва да притежават необходимата професионална компетентност и 
квалификация за извършване на възложената им дейност. 

24.2. Устойчивост на резултатите: 

 За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения в 
рамките на мярката следва да бъде осигурена устойчивост на постигнатите резултати   
след приключване изпълнението на проектите от страна на всеки бенефициент. 

24.3. Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на кандидат  

Кандидатите общини могат да подадат по едно заявление за подпомагане по дейностите: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 
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2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 
общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях; 
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

4. 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; 
5. 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; 
6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони, както следва: 
а) реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, 
финансирана чрез бюджета на общината; или 
б) реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно 
училище, финансирана чрез бюджета на общината, 
но не повече от три заявления за подпомагане в периода на прием. 

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и кандидатите читалища, регистрирани по Закона 
за народните читалища могат да подадат не повече от едно заявление за подпомагане в 
периода на прием. 

24.4. Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване 

На посочения по-долу интернет адрес, като ясно се посочва номера на поканата за 
набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни 
разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 
/посочва се точна дата/:  

office@mig-pomorie.eu. 
Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока 
за кандидатстване /посочва се точна дата/.  
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава 
разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно 
предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са 
задължителни за всички кандидати. 
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Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следната интернет-страница: 

http://mig-pomorie.eu/ към документите по процедурата. 

24.5. Уведомяване относно предварителното решение на МИГ 

В срок до 5 работни дни от одобрение на оценителния доклад  от председателя на УС на 
МИГ, МИГ изпраща уведомително писмо на всеки кандидат за предварително 
одобряване или отхвърляне на заявлението, с мотивите за отказ. Писмото се изпраща до 
кандидата с обратна разписка или се получава лично от него в офиса на МИГ, което се 
удостоверява с подпис. 

24.6. Процедура за възражения относно оценката 

Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение 
не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред УО на ПРСР в срок 
до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението. 
Ръководителят на УО се произнася по основателността на възражението в срок до 10 
работни дни от неговото получаване, като: 
1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по оценка; 
2. потвърждава предварителното решение на МИГ. 

24.7. Представяне на подкрепящи документи към момента на сключване на 
административен договор 

Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква от 
кандидата в 10-дневен срок от получаването на уведомяването да представи: 
1. - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или удостоверение за 
актуално състояние, издадено от съответния съд, за обстоятелствата, че не е обявен в 
несъстоятелност или е в производство на несъстоятелност или е в процедура по 
ликвидация или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, 
- удостоверение от органите по приходите, 
- удостоверение от Агенция "Митници" и удостоверение от общината по седалището 
на кандидата/ползвателя на помощта за обстоятелствата, че няма задължения по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към 
държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното 
осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган, 
- свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че не е лишен от правото да упражнява 
определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентните 
органи, съгласно законодателството на държавата и че не е осъден с влязла в сила 
присъда. 
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- удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда" за обстоятелствата, че не е установено с влязло в сила наказателно постановление 
или съдебно решение, че при изпълнение на договор за предоставяне на финансова 
помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена 
поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга е нарушил чл. 118, 128, 245, 
301, 302, 303, 304 или 305 от Кодекса на труда; 
2. декларация съгласно приложение № 3, която се представя само в случaите, когато са 
настъпили промени в декларираните обстоятелства към момента на кандидатстване. 
 
В срок 15 календарни дни от получаване на заповедта за пълно или частично одобрение 
за финансиране на заявлението за подпомагане кандидатът има право да подпише 
договор за предоставяне на финансовата помощ. 

24.8. Уведомяване относно решението на Управляващия орган 

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено относно решението на ръководителя на УО 
във връзка с тяхното проектно предложение. 

В двуседмичен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето 
на доказателствата по чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, РУО взима решение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно предложение, включено в списъка на 
одобрените кандидати, чрез сключване на административен договор. 

След одобряване на оценителния доклад, УО поканва одобрените кандидати да 
представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и ги информира 
какви допълнителни документи трябва да представят. Срокът за представяне на 
документите е 10 дни. 

Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 
сключват с всички кандидати, които представят изискваните документи в рамките на 
указания срок, но не по-дълъг от регламентирания в ЗУСЕСИФ. С кандидатите, които не 
представят документи или не съответстват на изискванията, не се сключват 
административни договори и се издава мотивирано решение за отказ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. На тяхно място ще бъдат поканени за договаряне 
съответният брой кандидати от резервния списък (ако е приложимо), по поредността на 
класирането им до изчерпване на общия наличен бюджет по процедурата. 

Ако кандидат по одобрен за финансиране проект откаже сключване на административен 
договор за безвъзмездна финансова помощ, се пристъпва към сключване на договор с 
кандидатите от резервния списък (ако е приложимо) по поредността на класирането им, 
до изчерпване на наличния бюджет по процедурата. 

Местните инициативни групи, одобрили проекта, подписват договора като трета страна. 
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Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се издава в срок до 
10 дни от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на 
доказателствата по чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, на следните основания: 

• при несъгласие на кандидата да сключи административен договор; 

• при кандидат/партньор, който не отговаря на изискванията за бенефициент или не е 
представил в срок доказателства за това; 

• за проектни предложения, при които се предвижда финансиране в нарушение на чл. 
4, ал. 4 от ЗУСЕСИФ; 

• за проектни предложения, при които държавната помощ е недопустима или се 
надхвърлят праговете за минимална помощ; 

• ако не са изпълнени някои от останалите критерии, включени в настоящите Условия 
за кандидатстване. 

УО уведомява писмено кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени 
или са в резервния списък в срок до 5 работни дни от издаване на решението, като 
посочва основанията за класирането им. В срок до 10 работни дни от получаване на 
уведомлението, кандидатите могат да поискат допълнителни разяснения относно 
основанията за класирането на проектните им предложения. 

Уведомяването на неуспелите и одобрените кандидати се извършва чрез официална 
кореспонденция на хартия или по електронен път. Управляващият орган не носи 
отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, 
предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с 
Управляващия орган. 

Председателят на МИГ прекратява със заповед процедурите на подбор на проекти, в 
случаите при които не са постъпили в срок проектни предложения или всички проектни 
предложения са оттеглени; спряно е финансирането по съответната програма или на част 
от нея от страна на Европейската комисия; в случаите, в които РУО не одобрява доклада, 
когато в процедурата са допуснати съществени нарушения. В случай на прекратяване на 
процедурата, кандидатите се уведомяват по електронен път или на хартиен носител от 
председателя на МИГ и нямат право на обезщетения. 

24.9. Условия за изпълнение на проекта, след решението на Управляващия орган за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

След решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на Бенефициента ще 
бъде предложен договор. 
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Ползватели на помощта, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените 
поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по 
проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с изключение 
на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи за хонорари за архитекти, инженери 
и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, за 
които при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя 
копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на Закона за 
обществените поръчки процедура. Разплащателната агенция осъществява предварителна 
проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно утвърдени от 
изпълнителния директор на РА указания за предварителни проверки и последващ 
контрол.  
В срок до 15 работни дни от сключване на договора за предоставяне на финансовата 
помощ с Държавен фонд „Земеделие“ ползвателите, които се явяват Възложители на 
обществени поръчки, предоставят на РА документите съгласно указанията за извършване 
на контрол при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени 
поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта. 

В случай, че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, РА може да наложи финансови корекции, да откаже 
изплащането на безвъзмездната помощ, както и да изиска възстановяване на част или 
цялата финансова помощ за разходите, направени в резултат на процедурата, проведена 
незаконосъобразно. 
Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с 
подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва 
счетоводни сметки с подходящи номера от датата на сключване на договора за 
предоставяне на финансова помощ до пет години от датата на получаване на окончателно 
плащане, а в случаите на държавна или минимална помощ – в срок до десет години от 
датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. 
Ползвателят на помощта е длъжен да води аналитична счетоводна отчетност, въз основа 
на която да се определи дали проектът генерира нетни приходи през този период. 
Изискването да се води аналитична счетоводна отчетност, въз основа на която да се 
определи дали проектът генерира нетни приходи не се прилага за: 
1. проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи не 
надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро; 
2. проекти, включващи следните дейности: 

- 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; 
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-  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; 

3. проекти – предмет на правилата за държавни помощи. 
Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за 
осъществяването на подпомаганата дейност.  
В срок до 30 работни дни от получаване на документите РА извършва проверка дали 
проектът генерира нетни приходи. 
В случай на нередовност или липса на документи, при възникване на необходимост от 
представяне на допълнителни документи, при непълнота и неяснота на заявените данни 
и посочените факти, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА 
писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на 
допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в 
Приложение № 10. Ползвателят на помощта представя изисканите му данни и/или 
документи в срок до 10 работни дни от уведомяването. 

Въз основа на проверката, когато РА установи, че проектът е генерирал нетни приходи, 
изпълнителният директор на РА издава административен акт за възстановяване на 
генерираните нетни приходи през този период. 
Ако ползвателят на помощта не изпълнява задължение по тази наредба или по договора 
за предоставяне на финансова помощ след изплащане на каквато и да е част от 
финансовата помощ, РА може да поиска връщане от ползвателя на всички изплатени 
суми по договор ведно със законната лихва. 
Мониторинг върху изпълнението на проект в рамките на стратегия за ВОМР се извършва 
от МИГ, както и от органите, отговорни за управлението и контрола на ПРСР. 
Изпълнението на проектите ще се отчита от бенефициентите при подаване на искания за 
междинни и окончателни плащания, които ще отразяват напредъка на проекта с оглед на 
заложените в него индикатори. За всеки проект ще се осъществяват посещения на място. 
Те ще се провеждат по предварително изготвен график, но могат да се инициират и 
допълнително при необходимост. С тях се цели проследяване хода на изпълнение на 
проектите, степента на постигане на предвидените резултати в сравнение с планираните 
индикатори, проверка и одобряване на ефективността на разходите по проектите, 
финансирани чрез Стратегията за местно развитие. 
При установяване на затруднения за изпълнение на проектите и целите на стратегията 
МИГ докладва на УО на ПРСР и предлага мерки за преодоляването им. 

25. Приложения към Условията за кандидатстване: 
25.1. Документи, които се подават  към момента на кандидатстване: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ: 

Формуляр за кандидатстване (приложение към настоящата процедура в ИСУН 2020 - 
https://eumis2020.government.bg) 
Декларация за вида на осъществяваната дейност (Приложение № 1); 

Декларация за нередности (Приложение № 3); 
Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни (Приложение № 4); 

Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селският район, 
устойчивостта на инвестицията и анализ разходи-ползи (финансов анализ) (Приложение 
№ 5); 
Запитване за оферта (Приложение № 6); 

Декларация за обстоятелствата (Приложение № 7); 
Формуляр за мониторинг (Приложение № 8); 

Подкрепящи документи (съгласно точка 22 от Условията за кандидатстване) 

25.2. Документи, към момента на подписване на административния договор: 

Формуляр за финансова идентификация  

Декларация относно произхода на финансовия принос по проекта  
Декларация за нередности 

Декларация относно статута по ЗДДС 
Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 

Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 
Подкрепящи документи към момента на подписване на административния договор 
(съгласно точка 24.7. от Условията за кандидатстване) 

25.3. Документи за информация: 

Ръководство за подаване на проектни предложения;  
Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи 
предмет на кандидатстване по процедурата; 
Насоки за изготвяне на финансов анализ; 

Примерни таблици за изготвяне на финансов анализ; 
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Документи при изпълнение на административния договор (Приложение № 10); 

Тест за държавна помощ (Приложение № 2). 

 

 


