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Във връзка с изпълнение на дей-
ности по подмярка 19.4 „Текущи раз-
ходи и популяризиране на стратегия 
за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от 
„Програмата за развитие на селски-
те райони“ за периода 2014 – 2020 
г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ ор-
ганизира две еднодневни обучения 
за местни лидери на територията на 
сдружението, както следва:

На 6 август 2018 г. от 10.00 ч. се 
проведе обучение на тема: „Въз-
можности за реализиране на про-
ектни предложения към Стратегия-
та за ВОМР на МИГ „Девня – Акса-
ково“, финансирани от Европейски 
фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ 

Местната общност бе запозната 

МИГ „Девня – Аксаково“ 
обучи местни лидери
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Продължение от 1 стр.
подробно с възможностите за 
финансиране, изискванията и не-
обходимите документи за канди-
датстване с проектни предложения 
към Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“, финансирани 
от Европейски фонд за регионално 
развитие чрез Оперативна програ-
ма “Иновации и конкурентоспособ-
ност“ 2014-2020г.

На 7 август 2018 г. от 10.00 ч. 
се проведе обучение на тема: 
„Възможности за разработване и 
внедряване на иновации от пред-
приемачеството на територията 
на „МИГ „Девня – Аксаково“, чрез 
финансиране по мерки от СВОМР“.

Целта на обучението бе активи-
зиране на иновационната дейност 
на МСП от територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ чрез стиму-
лиране на инвестициите в Науч-
но-изследователска и развойна 
дейност (НИРД) и увеличаване 
на инвестициите в нови продукти, 
процеси и бизнес модели в пред-
приятията.

Проведеното обучение на тема 
„Възможности за разработване и 
внедряване на иновации от пред-
приемачеството на територията 
на „МИГ „Девня – Аксаково“, чрез 
финансиране по мерки от СВОМР“ 
предостави на местните лидери и 
потенциални бенефициенти ин-

формация за възможностите за 
повишаване конкурентоспособнос-
тта на бизнеса им. Активизирането 
на иновационната дейност на МСП 
от територията на МИГ „Девня – 
Аксаково“ чрез стимулиране на 
инвестициите в Научно-изследова-
телска и развойна дейност (НИРД) 
и увеличаване на инвестициите в 
нови продукти, процеси и бизнес 
модели в предприятията, би могло 
да осигури по-висок и качествен 
икономически растеж на терито-
рията.

В обученията взеха участие 
представители на местния бизнес,  
местни сдружения с нестопанска 
цел и други.

МИГ „Девня – Аксаково“ обучи местни лидери
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На 30.06.2018 г., 17,00 часа, из-
тече първият краен срок за пода-
ване на проектни предложения по 
Процедури за подбор на проектни 
предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 :

• BG16RFOP002-2.006 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Подкрепа за 
внедряване на иновации в пред-
приятията;

• BG16RFOP002-2.021 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Капацитет за 
растеж на МСП“.

На 23.08.2018 г., 17.00 часа, из-
тeче първият краен срок за пода-
ване на проектни предложения по 
Процедури за подбор на проектни 
предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020:

• BG06RDNP001-19.042 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ -  „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове  малка по мащаби инфра-
структура“;

• BG06RDNP001-19.044 МИГ 
„Девня Аксаково“ - „Изграждане 
на ИКТ инфраструктура в общин-
ските административни сгради“.

СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ 
информира своите потенциални 
бенефициенти, че вторият краен 
срок за кандидатстване с проект-
ни предложения по посочените 
процедури е 30.09.2018 г., 17.00 
часа

Пълният пакет документи необ-
ходими за кандидатстване по про-
цедурите за прием  от Стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
са публикувани на интернет страни-
цата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
– https://migda.org и на сайта на 
Информационната система за упра-
вление и наблюдение  на средства-
та от Европейските и структурни  
и инвестиционни фондове (ИСУН 
2020) в модула за електронно 
кандидатстване: http://eumis2020.

government.bg/. Подаването на 
проектните предложения по про-
цедурите се извършва изцяло по 
електронен път, чрез попълване на 
уеб базиран формуляр за кандидат-
стване. Подаването на формуляра 
и придружителните документи 
чрез Информационната система 
за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) се извършва 
единствено с използването на ва-
лиден Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кан-
дидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.
bg 

I. Условия за кандидатстване по 
Процедура BG16RFOP002-2.006 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Под-
крепа за внедряване на иновации 
в предприятията“:

1. Допустими кандидати:
Кандидатите по процедура 

BG16RFOP002-2.006 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - „Подкрепа за внедря-
ване на иновации в предприятията“  
трябва да отговарят на следните 
изисквания: 

1.1. Да имат постоянен адрес, се-
далище и адрес на управление на 
територията на действие на  МИГ 
„Девня – Аксаково“ и осъществяват 
дейностите по проекта на терито-
рията на действие на МИГ„Девня 
– Аксаково“.

1.2.Да са търговци по смисъла 
на Търговския закон или Закона за 
кооперациите.

1.3.Да отговарят на изискванията 
за малко или средно предприятие 
съгласно Закона за малките и сред-
ни предприятия (ЗМСП).

2. Допустими дейности:
2.1. Придобиване на ново оборуд-

ване, необходимо за внедряване в 
производството на иновативната 
продуктова и/или производствена 
иновация. 

2.2. Придобиване на права на 
интелектуална собственост върху 
иновациите, които ще бъдат под-
крепяни по процедурата. 

2.3. Придобиване/разработва-
не на специализиран софтуер, 
необходим за внедряването на 
иновативната продуктова и/или 
производствена иновация. 

2.4. Консултантски и помощни 
услуги в подкрепа на иновациите.

2.5. Дейности за информация и 
публичност.

Забележка: „Консултантски услу-
ги в подкрепа на иновациите“ озна-
чава консултиране, подпомагане и 
обучение в областта на трансфера 
на знания, придобиването, защи-
тата и експлоатацията на немате-
риални активи, използването на 
стандарти и на правилата, които ги 
уреждат; „помощни услуги в подкре-
па на иновациите“ означава осигу-
ряване на бази данни, библиотеки, 
пазарни проучвания, лаборатории, 
етикети за качество, изпитване и 
сертифициране с цел разработване 
на по-ефективни продукти, процеси 
или услуги.

Задължителни дейности
Включването на дейности само за 

консултантски и помощни услуги е 
недопустимо.

Кандидатите за безвъзмездна 
финансова помощ могат да пред-
ставят проектни предложения, 
включващи комбинация от „Инвес-
тиции” (дейности 1-3) и „Услуги” 
(дейност 4), като включването на 
„Инвестиции” (дейности 1-3) е за-
дължително. Включването само на 
дейности „Услуги” (дейност 4) е не-
допустимо – виж. дейностите в т.13.1 
А от Условията за кандидатстване

Допустими разходи:
2.6. Разходи за придобиване на 

машини, съоръжения и оборудва-
не, представляващи дълготрайни 
материални активи, необходими 
за изпълнението на дейностите по 
проекта; 

2.7. Разходи за придобиване на 
дълготрайни нематериални активи 
(включително разходи за разра-
ботване на софтуер), необходими 
за изпълнението на дейностите по 
проекта. 

Информация за кандидатстване с 
проектни предложения по Процедури за 
прием от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“
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2.8. Разходи за консултантски и 
помощни услуги в подкрепа на ино-
вациите - не следва да надвишават 
30% от общо допустимите разходи 
по проекта. 

2.9. Разходи за визуализация - до 
2000 лв.

3. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблицата по-долу.)
4. МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-

ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА 
ПОМОЩ:

Минимален размер на общите 
допустими разходи за един проект: 
Левовата равностойност на 55 000 
евро (107 570,65 лева). Минимал-
ния размер на безвъзмездната 
финансова помощ, която всеки 
бенефициент ще получи е 49 500 
евро (96 813,58 лева). Размера на 
предоставената безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 1.1.1 
„Подкрепа за внедряване на инова-
ции в предприятията“ се определя 
на база максималния допустим 
интензитет по мярката – до 90% от 
общата стройност на допустимите 
разходи.

• Максимален размер на допусти-
мите разходи по проект: Левовата 
равностойност на 200 000 евро (391 
166,00 лева). Максималния размер 
на безвъзмездната финансова по-
мощ, която всеки бенефициент ще 
получи е 180 000 евро (352 049,40 
лева) Размера на предоставената 
безвъзмездна финансова помощ 
по мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедря-
ване на иновации в предприятията“ 
се определя на база максималния 
допустим интензитет по мярката 
– до 90% от общата стройност на 
допустимите разходи.

II. Условия за кандидатстване 
по Процедура BG16RFOP002-2.021 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капа-
цитет за растеж на МСП“:

1. Допустими кандидати:
Кандидатите по процедура 

BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - „Капацитет за растеж 
на МСП“  трябва да отговарят на 
следните изисквания:

1.1. Да имат постоянен адрес, 
седалище и адрес на управление 
на територията на действие на МИГ 
“Девня – Аксаково“ и осъществяват 
дейностите по проекта на терито-

рията на действие на МИГ “Девня 
– Аксаково“;

1.2. Да са търговци по смисъла 
на Търговския закон или Закона за 
кооперациите.

1.3. Да отговарят на изискванията 
за малко или средно предприятие, 
съгласно Закона за малките и 
средни предприятия (ЗМСП), като 
попълнят и представят към про-
ектните предложения Декларация 
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 
4 от ЗМСП (Приложение №4 към 
Условията за кандидатстване.

2. Допустими дейности:
2.1. Подкрепа за общи производ-

ствени инвестиции за подобряване 
на производствения капацитет за 
растеж чрез ефективното и ефи-
касно използване на факторите на 
производство и чрез изграждането 
на възможности за възприемане и 
адаптиране на европейски и между-
народни знания и технологии. Дей-
ностите трябва да са насочени към: 

• Повишаване на производител-
ността; и/или

• Ефективното и ефикасно използ-
ване на факторите на производство 
(човешки капитал, природни ресур-
си и технологии) чрез внедряване 
на нови технологии/ практики/ 
методи/ системи за подобряване 
на ресурсната ефективност и ефи-
касност в производствения процес; 
и/или

• Подобряване на производстве-
ните процеси чрез инвестиции в 
дълготрайни материални и нема-
териални активи; и/или 

• Въвеждане на водещи техноло-
гични решения и/или реинженеринг 
на процеси, вкл. чрез въвеждане на 
добри практики/технологични ме-
тоди/технологии/процеси за нама-
ляване консумацията на природни 
ресурси, безотпадни технологии, 
оползотворяване на вторични суро-
вини и производствените отпадъци, 
регенериране и др; и/или 

• Разширяване на производството 
чрез добавяне на нови характерис-
тики или подобряване на същест-
вуващите продукти и услуги; и/или 

• Диверсификация на дейността 
чрез разнообразяване на портфо-
лиото на предприятията и достъп 
до пазари. 

2.2. Подкрепа за растеж на пред-
приятия чрез подобряване на ка-
чеството и насърчаване на използ-
ването на ИКТ и услуги. Дейностите 
трябва да са насочени към: 

Подобряване на качеството на 
съществуващи процеси, продукти 
и услуги чрез разработване и въ-
веждане на базирани на ИКТ сис-
теми и приложения, включително 
„виртуализирани“, „облачни“, „мо-
билни“: за управление на бизнеса, 
включително такива за интеграция 
на различни звена и локации на 
дадено дружество; и/или

• Системи за автоматизирано 
проектиране, инженерни дейности 
и производство; и/или

• Системи за трансформиране 
на бизнес и операционни процеси, 
които водят до повишаване на про-
изводителността и конкурентоспо-
собността; и/или

• Електронни платформи за биз-
нес за подобряване на достъпа до 
чужди пазари. 

Всички дейности, включени в 
проектно предложение, следва да 
са пряко свързани с изпълнението 
на проекта. 

II.3. Дейности за информиране и 
публичност.

Задължителна комбинация от 
дейности:

2.1.Подкрепа за общи производ-
ствени инвестиции за подобряване 
на производствения капацитет за 
растеж чрез ефективното и ефи-
касно използване на факторите на 
производство и чрез изграждането 
на възможности за възприемане и 
адаптиране на европейски и между-
народни знания и технологии.

Не е приложимо.
2.2. Подкрепа за растеж на пред-

приятия чрез подобряване на ка-
чеството и насърчаване на използ-
ването на ИКТ и услуги.

ВАЖНО: Обхватът на дейност-
ите не може да включва само 
инвестиции в ново оборудване и/
или специализирани софтуерни 
приложения.

3. Допустими разходи:
3.1. Подкрепа за общи производ-

ствени инвестиции за подобрява-
не на производствения капацитет 
за растеж чрез ефективното и 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 800 000.00 лева (85%) 680 000,00 лева (15%) 120 000,00 лева
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ефикасно използване на фак-
торите на производство и чрез 
изграждането на възможности 
за възприемане и адаптиране 
на европейски и международни 
знания и технологии. 

• Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални активи, в 
т.ч. придобиване на машини, съо-
ръжения и оборудване, необходими 
за изпълнението на дейностите по 
проекта. 

• Разходи за придобиване на 
дълготрайни нематериални активи, 
необходими за изпълнението на 
дейностите по проекта. 

3.2. Подкрепа за растеж на 
предприятия чрез подобряване 
на качеството и насърчаване на 
използването на ИКТ и услуги 

• Разходи за услуги за разработва-
не и въвеждане на базирани на ИКТ 
софтуери за управление на бизнес 
процесите в предприятията. 

• Разходи за придобиване и въ-
веждане на ИКТ базирани софтуери 
за управление на бизнес процесите 
в предприятията, представляващи 
дълготрайни нематериални активи 
(ДНА). 

• Разходи за услуги по използва-
нето на софтуер за управленски 
системи като услуга (SaaS). 

• Разходи за придобиване на дъл-
готрайни материални активи (ДМА) 
и/или специализирани софтуерни 
приложения, представляващи 
дълготрайни нематериални активи 
(ДНА), допринасящи за осъществя-
ваната дейност.

3.3 Разходи за визуализация – 
до 2000 лв.

4. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблицата по-долу)
5. МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-

ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА 
ПОМОЩ:

Всеки кандидат може да канди-
датства за безвъзмездна финан-
сова помощ като изготвеният от 
него проект, трябва да се вмества в 
следните минимални и максимални 
граници:  

• Минимален размер на общите 
допустими разходи за един проект: 
Левовата равностойност на 25 000 
евро   (48 895, 75 лева). Минимал-
ния размер на безвъзмездната 

финансова помощ, която всеки 
бенефициент ще получи е 22 500 
евро (44 006,17лева). Размера на 
предоставената безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 1.1.3 
„Капацитет за растеж на МСП“ се 
определя на база максималния 
допустим интензитет по мярката 
– до 90% от общата стойност на 
допустимите разходи.

• Максимален размер на допусти-
мите разходи по проект: Левовата 
равностойност на 200 000 евро (391 
166, 00 лева). Максималния размер  
на безвъзмездната финансова по-
мощ, която всеки бенефициент ще 
получи е 180 000 евро (352 049, 40 
лева) Размера на предоставената 
безвъзмездна финансова помощ 
по по мярка 1.1.3 „Капацитет за рас-
теж на МСП“ се определя на база 
максималния допустим интензитет 
по мярката – до 90% от общата 
стойност на допустимите разходи.

III. Условия за кандидатстване по 
Процедура BG06RDNP001-19.042 
МИГ „Девня – Аксаково“ -  „Ин-
вестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на 
всички видове  малка по мащаби 
инфраструктура“:

1. Допустими кандидати:
Допустими кандидати по мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“, финансирана по 
Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Община Девня и община Аксако-
во за всички допустими дейности по 
мярката с изключение на дейности, 
свързани с доизграждане, без ново 
строителство на канализационна-
та мрежа (в т.ч. и съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води) 
в агломерации с под 2000 е. ж. в 
селските райони;

• Юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани на територията 
на община Девня и община Аксако-
во за дейности, свързани със соци-
алната и спортната инфраструктура 
и културния живот;

• Читалища, регистрирани на те-
риторията на община Девня и общи-
на Аксаково за дейности, свързани 

с културния живот;
Задължително изискване е кан-

дидатите да отговарят на разпо-
редбите на чл.18 от Наредба № 
22 за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за ВОМР“

2. Допустими дейности:
По мярка 7.2 „Инвестиции в създа-

ването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от 
Стратегия за ВОМР на МИГ „Де-
вня – Аксаково“, финансирана по 
Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. ще 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомага-
не дейности: 

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

2.2. Изграждане, реконструкция 
и/или рехабилитация на водоснаб-
дителни системи и съоръжения 
в агломерации с под 2000 е. ж. в 
селските райони; инвестиции за до-
изграждане, без ново строителство 
на канализационната мрежа (в т.ч. 
и съоръжения за пречистване на 
отпадъчни води) в агломерации с 
под 2000 е. ж. в селските райони;

2.3. Изграждане и/или обновява-
не на площи, за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени по-
требности от общинско значение;

2.4. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които 
не са част от процеса на деинсти-
туционализация на деца или въз-
растни, включително транспортни 
средства;

2.5. Реконструкция и/или ремонт 
на общински сгради, в които се пре-
доставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност;

2.6. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на спортна инфраструктура;

2.7. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, реставрация, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 800 000.00 лева (85%) 680 000,00 лева (15%) 120 000,00 лева
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Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 310 000.00 лева (90%) 279 000,00 лева (10%) 31 000,00 лева

обекти, свързани с културния живот, 
вкл. мобилни такива, вкл. и дей-
ности по вертикалната планировка 
и подобряване на прилежащите 
пространства;

2.8. Реконструкция, ремонт, обо-
рудване и/или обзавеждане на об-
щинска образователна инфраструк-
тура с местно значение в селските 
райони.

3. Допустими разходи:
Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следните 
разходи:

3.1. за  строителство, реконструк-
ция,  рехабилитация, изграждане, 
обновяване, ремонт и/или рестав-
рация на сгради и/или помещения 
и/или друга недвижима собственост 
съгласно допустимите за подпо-
магане дейности по раздел 13.1 
Допустими дейности от Условията 
за кандидатстване, свързани с 
прякото изпълнение на строител-
но-монтажните работи;

3.2. за закупуване на нови транс-
портни средства, мобилни обекти, 
оборудване и обзавеждане до 
пазарната им стойност, съгласно 
допустимите за подпомагане дей-
ности по раздел 13.1 Допустими 
дейности от Условията за канди-
датстване.

4. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблица 1)
5. МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-

ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА 
ПОМОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 10 000 
евро (19 558,00 лева).

Максимална стойност на общи-
те допустими разходи е левовата 
равностойност на 200 000 евро (391 
160,00 лева).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи за проекти, 

които след извършване на инвести-
цията не генерират нетни приходи. 
В случаите, когато размерът на до-
пустимите разходи по инвестициите 
е в размер до 50 000 евро за един 
обект, който е с установен потен-
циал за генериране на приходи се 
предвижда финансиране в размер 
на 100 %.

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

IV. Условия за кандидатстване по 
Процедура BG06RDNP001-19.044 
МИГ „Девня Аксаково“ - „Изграж-
дане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни 
сгради“:

1. Допустими кандидати:
Допустими кандидати по мярка 

3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфра-
структура в общинските админи-
стративни сгради“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд 
за развитие на селските райони са:

• Община Девня и община Акса-
ково.

2. Допустими дейности:
По мярка 3.1.1 „Изграждане на 

ИКТ инфраструктура в общинските 
административни сгради“ от Стра-
тегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони,  ще 
се предоставя финансова помощ 
за следните допустими за подпо-
магане дейности: 

2.1. Проектиране на структурна 
кабелна система;

2.2. Закупуване на необходимото 
оборудване и материали за струк-
турно комуникационното окабеля-
ване на сградите;

2.3. Изграждане на пасивната ин-
фраструктура (полагане кабелните 
трасета, монтиране на крайните 

точки (розетки, контакти, панели 
и т.н), подвеждане кабелите към 
опорната точка, аранжиране кому-
никационните шкафове);

2.4. Изграждане на активна (ко-
муникатори, маршрутизатори, сър-
въри, безжична мрежа) инфраструк-
тура;

2.5. Оборудване на сървърни 
помещения.

3. Допустими разходи:
Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следните 
разходи:

3.1. Разходи  за  проектиране на 
структурна кабелна система;

3.2. Разходи за закупуване на не-
обходимото оборудване и материа-
ли за структурно комуникационното 
окабеляване на сградите;

3.3.  Разходи за изграждане на 
пасивна инфраструктура (полагане 
кабелните трасета, монтиране на 
крайните точки (розетки, контакти, 
панели и т.н), подвеждане кабелите 
към опорната точка, аранжиране 
комуникационните шкафове);

3.4. Разходи за изграждане на 
активна (комуникатори, маршрути-
затори, сървъри, безжична мрежа) 
инфраструктура;

3.5. Разходи за оборудване на 
сървърни помещения.

4. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблица 2)
5. МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-

ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА 
ПОМОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 20 000 
евро 39 116,00 лева).

Максимална стойност на общи-
те допустими разходи е левовата 
равностойност на 200 000 евро (391 
160,00 лева).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за финан-
сово подпомагане разходи.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 780 000.00 лева (90%) 702 000,00 лева (10%) 78 000,00 лева

Таблица 1

Таблица 2
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.
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