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ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с 

подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Акса-
ково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата“
Сдружение с нестопанска цел „Мест-

на инициативна група Девня – Аксако-
во“ кани желаещите да представят 
проектни предложения по мярка 7.6. 
„Проучване и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подо-
бряване на културното и природно 
наследство на селата“, включена в 
Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, финансирана по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие“ 
на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ (ВОМР) от Програ-
мата за развитие на селските райони 
за периода 2014 - 2020г. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА 
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 
МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и природно 
наследство на селата“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-

добряване на културното и природно 
наследство на селата“, финансирана по 
Програма за развитие на селските райони 
за периода 2014 -2020г. са:

• Местни поделения на вероизповеда-
ния, регистрирани като юридически лица, 
съгласно чл. 20 на Закона за вероизпо-
веданията или признати за юридически 
лица по силата на чл. 10 от същия закон.

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба № 22 за прилагане на 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за ВОМР“

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 7.6. „Проучвания и инвес-

тиции, свързани с поддържане, възста-
новяване и подобряване на културното 
и природно наследство на селата“ се 
предоставя финансова помощ за следни-
те допустими за подпомагане дейности:

• възстановяване, реставрация, ре-
монт и/или реконструкция на сгради с 
религиозно значение, в т. ч. и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване 
на прилежащите пространства.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансова помощ по 

мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и природ-
но наследство на селата“ са следните 

разходи:
4.1. Възстановяване, реставрация, 

ремонт и/или реконструкция на сгради с 
религиозно значение, в т.ч. и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване 
на прилежащите пространства;

4.2. Закупуване на нови машини, обо-
рудване и обзавеждане до пазарната им 
стойност, включително чрез финансов 
лизинг;

4.3. Придобиване на патентни и 
авторски права, лицензи, регистрация 
на търговски марки, до пазарната им 
стойност;

4.4.  Разходи, свързани с проекта, в 
т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации за 
икономическа и екологична устойчивост 
на проекта, извършени както в процеса 
на подготовка на проекта преди подаване 
на заявлението за подпомагане, така и 
по време на неговото изпълнение, кои-
то не могат да надхвърлят 12 на сто от 
общия размер на допустимите разходи 
по проект, включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

4.5. Разходите по т. 4.4 свързани 
с консултации, попълване на анализ 
разходи-ползи (финансов анализ), из-
вършване на предпроектни проучвания и 
окомплектоване на пакета от документи 
и консултантски услуги, свързани с из-
пълнението и отчитане на дейностите 
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Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева

по проекта до изплащане на помощта и 
не следва да надвишават 5% от общия 
размер на допустимите разходи по про-
ект, включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА 
ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ:

Начална дата за прием на проект-
ните предложения: 03.10.2019г.

Краен срок за подаване на проекни-
те предложения 06.11.2019г., 23.59 часа

В рамките на определеният срокок за 
прием на проектни предложения, канди-
датите могат да подават своите проектни 
предложения само по електронен път, 
чрез ИСУН 2020 на следния интернет ад-
рес: https://eumis2020.government.bg.

Всяко проектно предложение, което е 
подадено след обявените крайни срокове 
не се присъединява към оценителната 
сесия и не подлежи на оценка.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж Таб-
лица 1)

Бюджетът по настоящата процедура 
за подбор на проектни предложения е 
в съответствие с одобрения финансов 
план на Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на МИГ „Девня 
– Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 
на ПМС 161/2016 процедурата за подбор 
на проекти в изпълнение на СВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“ ще бъде с два 
срока за кандидатстване в зависимост 
от остатъчния финансов ресурс след 
проведените два приема. 

Осигурен размер на безвъзмездната 
финансова помощ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ по настоящата обява: 
100 000 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3 000 евро 
(5867,40 лева).

Максимална стойност на общите до-
пустими разходи е левовата равностой-
ност на 200 000 евро (391 160,00 лева).

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

Размерът на финансовата помощ е 
в размер на 75 % от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след извърш-
ване на инвестицията ще генерират 
нетни приходи.

Минимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ, в случай че про-
ектното предложение не генерира нетни 
приходи е 3000 евро (5867,40 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай че 
проектното предложение генерира нетни 
приходи  е 2250 евро (4400,55 лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ предоставена 
по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и природно 
наследство на селата“ е 100 000,00 лева, 
съгласно одобрения Финансов план към 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

Важно: Разликата между пълния 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ за проекти, които 
генерират приходи се осигурява от канди-
дата, като участието на кандидата може 
да бъде само в парична форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж Таблица 2)

9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМА-
ЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров 
– Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 
924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. 
Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петле-
шев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необходими 
за кандидатстване по мярка 7.6. „Проуч-
ване и инвестиции, свързани с поддър-
жане, възстановяване и подобряване 
на културното и природно наследство 
на селата“ от Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани 
на интернет страницата на СНЦ „МИГ 
Девня- Аксаково“ – https://www.migda.
org и на сайта на Информационната 
система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейските и структурни 
и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) 
в модула за електронно кандидатстване: 
http://eumis2020.government.bg/.

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРО-
ЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез попълване на уеб базиран форму-
ляр за кандидатстване. Подаването на 
формуляра и придружителните доку-
менти чрез Информационната система 
за управление и наблюдение на Струк-
турните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) се извършва единствено с 
използването на валиден Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg

Критерии за оценка Брой точки
    1. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на из-

пълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие
60

1.1.  до 500 жители 20
1.2. от 501 до 2000 жители 40
1.3.  от 2001 до 5000 жители 50
1.4.  над 5 000 жители 60
    2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта; 20
2.1 Проекти с обекти с културна значимост 10
2.2 Проекти с обекти с обществена значимост 10
    3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности. 20
Общо брой точки 100

Таблица 1

Таблица 2
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Условия за кандидатстване по Процедура 
BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 

7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата“ - Резюме
1. Наименование на програ-

мата:
Програма за развитие на сел-

ските райони 2014 -2020 г.
3. Наименование на проце-

дурата:
П р о ц е д у р а  з а  п о д б о р 

на  проек тни  предл ожения 
BG06RDNP001-19.308 МИГ „Де-
вня – Аксаково – Мярка7.6 „Про-
учвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“

5. Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 

мярка 7.6 „Проучвания и инвес-
тиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ от Стратегия за водено 
от общностите местно развитие на 
МИГ „Девня – Аксаково“ следва 
да се изпълняват на територията 
на МИГ-а.

6. Цели на предоставената 
безвъзмездна финансова по-
мощ и очаквани резултати:

Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 
–2020  цели  постигането на  ефект 
от концентриране на подкрепата 
върху интервенциите, които имат 
най-голяма  добавена стойност 
по отношение на преодоляването 
на икономическите и социалните 
различия в развитието на тери-
ториите. 

Подходът ВОМР се прилага „от-
долу-нагоре“, местните общности 
формулират, избират и одобряват 
приоритети и стратегия за инте-
грирано развитие на територията 
и общностите и  допринася за 
постигане  на  специфичните  цели 
за всяка програма. Основните 
предизвикателства, свързани с 

прилагане на ВОМР в програмен 
период 2014 - 2020, засягат не-
обходимостта  от създаване на 
заетост (вкл. алтернативна) и из-
ползване на местния потенциал за 
растеж, като се цели подобряване 
качеството на живот и доходите на 
местното население.  

Запазването на духовния и кул-
турния живот на населението е от 
важно значение за развитието на 
територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“. Културно-историческото 
развитие на селския район обу-
славя богато културно наследство, 
което се запазва и съхранява в 
различни обекти с религиозно 
значение, църкви, храмове. Пред-
видените по мярката интервенции 
в този вид инфраструктура ще 
позволят да се запази културната 
идентичност и традиции в насе-
лените места на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“ и да се 
повиши качеството на живот на 
хората, живеещи в тях.

Целта на настоящата процедура 
е възстановяване и подобряване 
на културното и природно на-
следство и запазване културната 
идентичност и традиции на терито-
рията на МИГ „Девня –Аксаково“. 
Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
се изпълнява в съответствие с 
Приоритет 2: „Насърчаване на ин-
тегрирано териториално развитие 
и опазване на околната среда чрез 
повишаване на ресурсната ефек-
тивност“ и Специфична цел 2.2: 
„Възстановяване и подобряване 
на културното и природно наслед-
ство“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

Изпълнението на дейностите по 
настоящата процедура ще допри-

несат за постигане на целите на 
Специфична цел 2.2: „Възстановя-
ване и подобряване на културното 
и природно наследство“ свързана 
със задоволяване потребността на 
местните поделения на вероизпо-
веданията за опазване и съхране-
ние на религиозните храмове, като 
част от духовността и културата 
на населението на територията на 
СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“

Финансовата помощ, предоста-
вяна по тази мярка е безвъзмездна 
и се предоставя в съответствие с 
принципите на добро финансово 
управление, публичност, пропор-
ционалност и прозрачност

Очаквани резултати:
Очакваните резултати от реали-

зацията на проекти по мярка 7.6  
„Проучвания и инвестиции, свър-
зани с поддържане, възстановява-
не и по-добряване на културното и 
природното наследство на селата“ 
са да бъдат възстановени част от 
съществуващите сгради с религи-
озно значение на територията на 
МИГ „Девня - Аксаково“.

На територията на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ има 28 религи-
озна храма (25 в община Аксаково 
и 3 в община Девня), съответно 
и местни структури на вероизпо-
веданията. Четиринадесет от тях 
датират от края на ХIX век . На една 
част от тях са направени основни 
ремонти. Пет от тях се нуждаят от 
външен и вътрешен ремонт, ре-
монт на покривните конструкции, 
подобряване на площите около 
храмовете. Двадесет и девет про-
цента от религиозните храмове са 
ново строителство, построени са 
между 2000-2010 г., на друга част е 
извършен ремонт преди по-малко 
от 10 години. С реализирането на 
проектни по настоящата мярка 
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се очаква делът на възстановете 
сгради с религиозно значение на 
територията на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ да се увеличи с цел, 
като по този начин ще се постигне 
значително по-добро съхранение 
на религиозните храмове, като 
част от духовността и културата 
на населението на територията 
на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.

Важно: В поле „Цел/и на про-
ектното предложение“ в т. 1 „Ос-
новни данни“ от Формуляра за 
кандидатстване, всеки кандидат 
следва да формулира обща цел 
на проекта в съответствие с Спе-
цифична цел 2.2: „Възстановява-
не и подобряване на културното и 
природно наследство“ от СВОМР 
на МИГ „Девня – Аксаково“, които 
да са ясно дефинирани и да са 
във връзка с постигане на Спе-
цифична цел 2.2.

В случай, че проектното пред-
ложение не е насочено към 
постигане на Специфична цел 
2.2: „Възстановяване и подобря-
ване на културното и природно 
наследство“ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“, проектът ще 
бъде отхвърлен.

8. Общ размер на безвъзмез-
дната финансова помощ по 
процедурата: (Виж Таблицата)

Бюджетът по настоящата про-
цедура за подбор на проектни 
предложения е в съответствие 
с одобрения финансов план на 
Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на 
чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 
процедурата за подбор на про-
екти в изпълнение на СВОМР 
на МИГ „Девня – Аксаково“ ще 
бъде с два или повече срока за 
кандидатстване в зависимост от 
остатъчния финансов ресурс след 
проведените два приема. 

Осигурен размер на безвъз-
мездната финансова помощ от 
СВОМР на МИГ „Девня – Акса-
ково“ по настоящата обява: 100 
000 лева.

9. Минимален и максимален 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева

Таблица 1

размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ за проекта:

Финансови параметри за про-
ектите

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

• Минималният размер на об-
щите допустими разходи за един 
проект е левовата равностойност 
на 3 000,00 евро (5 867,40 лева).

• Максималният размер на об-
щите допустими разходи за един 
проект е левовата равностойност 
на 200 000 евро (391 160,00 лева)

МИГ „Девня – Аксаково“ из-
вършва проверка за спазването 
на праговете по режим de minimis, 
като изисква попълването на Де-
кларация за минимални помощи 
(по образец) и чрез проверка в Ин-
формационна система „Регистър 
на минималните помощи“, Пуб-
личния регистър на Европейската 
комисия, Информационната сис-
тема за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на 
ЕС в България 2007-2013 (ИСУН) 
и Информационната система за 
управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС 
в България (ИСУН 2020).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за фи-
нансово подпомагане разходи за 
проекти, които след извършване 
на инвестицията не генерират 
нетни приходи.

Размерът на финансовата по-
мощ е в размер на 75 % от общия 
размер на допустимите за фи-
нансово подпомагане разходи за 
проекти, които след извършване 
на инвестицията ще генерират 
нетни приходи.

Минимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ, в 
случай че проектното предложе-
ние не генерира нетни приходи  е 
3000 евро (5867,40 лева).

Минимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ, в 
случай че проектното предложе-

ние генерира нетни приходи  е 
2250 евро (4400,55 лева).

Максимален размер на без-
възмездната финансова помощ 
предоставена по мярка 7.6 „Про-
учвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и при-
родно наследство на селата“ е 100 
000,00 лева, съгласно одобрения 
Финансов план към Стратегията 
за Водено от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“.

Разликата между пълния раз-
мер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера 
на финансовата помощ се осигу-
рява от кандидата, като участието 
на кандидата може да бъде само 
в парична форма.

10. Процент съфинансиране:
Интензитетът  и размера на 

финансовата помощ по мярка 
7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възста-
новяване и подобряване на кул-
турното и природно наследство на 
селата“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
се определя както следва:

1. Финансовата помощ е в раз-
мер 100 % от общия размер на 
допустимите за финансово подпо-
магане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията 
не генерират нетни приходи.

2. Финансовата помощ е в раз-
мер на 75 % от общия размер на 
допустимите за финансово подпо-
магане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията 
ще генерират нетни приходи.

Важно: Разликата между пъл-
ния размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи 
и размера на финансовата помощ 
по ал. 2 се осигурява от кандидата, 
като участието на кандидата може 
да бъде само в парична форма.

11. Допустими кандидати:
11.1. Критерии за допусти-

мост на кандидатите
Допустими кандидати по мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, въз-
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становяване и подобряване на 
културното и природно наслед-
ство на селата“, финансирана по 
Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Местни поделения на веро-
изповедания, регистрирани като 
юридически лица, съгласно чл. 20 
на Закона за вероизповеданията 
или признати за юридически лица 
по силата на чл. 10 от същия закон.

Задължително изискване е 
кандидатите да отговарят на раз-
поредбите на чл.18 от Наредба № 
22 за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за ВОМР“

13. Допустими дейности за 
финансиране

13.1 Допустими дейности
По мярка 7.6. „Проучвания и ин-

вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ се предоставя финансо-
ва помощ за следните допустими 
за подпомагане дейности:

• възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на 
сгради с религиозно значение, в 
т. ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства.

13.2 Условия за допустимост 
на дейностите:

Общи условия:
1. Подпомагат се проекти, за 

които са проведени съгласувател-
ните процедури по реда на Закона 
за опазване на околната среда, 
Закона за защитените територии 
и/или Закона за биологичното 
разнообразие със съответния ком-
петентен орган по околна среда и 
по реда на Закона за културното 
наследство (ЗКН) с Министерство-
то на културата за защитените 
територии за опазване на недви-
жимото културно наследство.

2. Подпомагат се проекти, които 
съдържат Анализ разходи – пол-
зи (финансов анализ), съгласно 
Приложение №10 към Условията 
за кандидатстване. 

3. Подпомагат се проекти, които 
включват повече от един обект.

4. Проектите се изпълняват 
върху имот – собственост на 
кандидата, а когато имота не е 
собственост на кандидата, към 
проектното предложение се при-
лагат следните документи:

• Учредено право на строеж 
върху имота за срок не по-малко 
от 6 г., считано от датата на по-
даване на заявлението за подпо-
магане, когато е учредено срочно 
право на строеж – в случай на 
кандидатстване за разходи за 
строително-монтажни работи за 
възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на 
сгради, дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на при-
лежащите пространства, за които 
се изисква разрешение за строеж 
съгласно Закона за устройство на 
територията;

• Документ за ползване на имота 
за срок не по-малко от 6 г., считано 
от датата на подаване на заявле-
нието за подпомагане – в случай 
на кандидатстване за разходи 
за закупуване на нови машини, 
оборудване, обзавеждане, възста-
новяване, реставрация, ремонт и/
или реконструкция на сгради, дей-
ности по вертикалната планировка 
и подобряване на прилежащите 
пространства, за които не се из-
исква издаване на разрешение 
за строеж съгласно Закона за 
устройство на територията.

5. Към проектите, включващи 
разходи за строително-монтажни 
работи, се прилагат:

а) графично и фотозаснемане 
на обекта и/или архитектурен 
план на сградата/ обекта, кога-
то за предвидените строител-
но-монтажни работи не се изисква 
одобрен инвестиционен проект 
съгласно Закона за устройство на 
територията;

б) одобрен инвестиционен про-
ект, изработен във фаза „Техниче-
ски проект“ или „Работен проект“ 
в съответствие с изискванията 
на Закона за устройство на тери-
торията и Наредба № 4 от 2001 
г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти (обн., 
ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 
96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 
г. и бр. 13 от 2015 г.); 

в) подробни количествени смет-
ки за предвидените строител-
но-монтажни работи, заверени от 
правоспособно лице;

г) влязло в сила разрешение 
за строеж, когато издаването му 
се изисква, съгласно Закона за 
устройство на територията;

д) становище на главния архи-

тект, че строежът не се нуждае 
от издаване на разрешение за 
строеж, когато издаването му не 
се изисква съгласно Закона за 
устройство на територията.

6. Инвестиционните проекти, 
които включват обекти – не-
движими културни ценности, се 
съгласуват с Министерството на 
културата в случаите, когато това е 
задължително съгласно Закона за 
културното наследство. Дейност-
ите по проектиране и изпълнение 
на инвестиционните проекти за 
обектите – недвижими културни 
ценности се осъществяват от 
лица или под непосредственото 
ръководство на лица, вписани в 
регистъра по чл. 165 от Закона за 
културното наследство.

7. Дейностите и инвестициите 
по проекта, за които се изисква 
лицензиране, разрешение и/или 
регистрация за извършване на 
дейността/инвестицията съгласно 
българското законодателство, се 
подпомагат само ако са пред-
ставени съответните лицензи, 
разрешения и/или документ, удос-
товеряващ регистрацията.

14. Категории разходи, допус-
тими за финансиране

14.1 Разходи, допустими за 
финансиране:

1. Допустими за финансова 
помощ по мярка 7.6. „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддър-
жане, възстановяване и подобря-
ване на културното и природно 
наследство на селата“ са следните 
разходи:

1.1. възстановяване, реставра-
ция, ремонт и/или реконструкция 
на сгради с религиозно значение, 
в т.ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства;

1.2. закупуване на нови машини, 
оборудване и обзавеждане до па-
зарната им стойност, включително 
чрез финансов лизинг;

1.3. придобиване на патентни 
и авторски права, лицензи, ре-
гистрация на търговски марки, до 
пазарната им стойност;

1.4. разходи, свързани с про-
екта, в т.ч. разходи за хонорари 
за архитекти, инженери и консул-
танти, консултации за икономи-
ческа и екологична устойчивост 
на проекта, извършени както в 
процеса на подготовка на проекта 
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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. 
1.1, 1.2 и 1.3.

2. Разходите по т. 1.4 свързани 
с консултации, се състоят от по-
пълване на анализ разходи-ползи 
(финансов анализ), извършване 
на предпроектни проучвания и 
окомплектоване на пакета от до-
кументи и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчи-
тане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта и не след-
ва да надвишават 5% от общия 
размер на допустимите разходи по 
проект, включени в т. 1.1, 1.2 и 1.3.

3. Разходите по т. 1.2 и 1.3 са 
допустими само в случай, че се 
кандидатства за разходи по т. 1.1 
и са необходими за постигане на 
целите на мярка 7.6  „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържа-
не, възстановяване и подобряване 
на културното и природно наслед-
ство на селата“ посочени в т. 6 от 
настоящите условия.

4. Разходите по т. 1.4 са допусти-
ми, ако са извършени не по-рано от 
1 януари 2014 г., независимо дали 
всички свързани с тях плащания 
са направени.

5. Дейностите и разходите по 
проекта, с изключение на раз-
ходите т. 1.4, са допустими, ако 
са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане, не-
зависимо дали всички свързани с 
тях плащания са направени.

6. 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.

7. Заявените от кандидатите 
разходи се съпоставят със СПИ-
СЪК с активите, дейностите и 
услугите, за които са определени 
референтни разходи предмет на 
кандидатстване по подмярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, свър-
зани с поддържане, възстановява-
не и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“, 
публикуван на страницата на Дър-
жавен фонд „Земеделие“. За всеки 

заявен за финансиране разход по 
т.1, който към датата на подаване 
на заявлението за подпомагане 
е включен в Списъка, кандида-
тът представя една независима 
оферта в оригинал. Комисията за 
подбор на проектни предложения, 
извършва съпоставка между раз-
мера на определения референ-
тен разход и на предложения за 
финансиране от кандидата, като 
одобрява за финансиране разхода 
до по-ниския му размер.

8. За всеки заявен за финан-
сиране разход по т. 1, който към 
датата на подаване на  Формуляр 
за кандидатстване не е включен в 
списъка по т. 7, кандидатът пред-
ставя най-малко три съпоставими 
независими оферти в оригинал. 
Кандидатът представя и решение 
за избор на доставчика/изпъл-
нителя, запитване за оферта по 
образец съгласно приложение № 
6, а когато не е избрал най-ниската 
оферта - писмена обосновка за 
мотивите, обусловили избора му. 
В тези случаи комисията за подбор 
на проектни предложения извърш-
ва съпоставка между размера на 
разхода, посочен във всяка от 
представените оферти, като одо-
брява за финансиране разхода до 
най-ниския му размер, освен ако 
кандидатът е представил моти-
вирана обосновка за направения 
избор, основан на икономическите 
особености и технически решения 
на строителния метод и/или пре-
доставената услуга.

9. В случаите по т.7 и т.8 офе-
рентите, когато са местни лица, 
трябва да са вписани в търгов-
ския регистър, а оферентите 
- чуждестранни лица, следва да 
представят документ за правосу-
бектност съгласно националното 
им законодателство. Оферентите 
на строително-монтажни работи, 
местни и чуждестранни лица, 
трябва да бъдат вписани в Цен-
трален 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 Кама-
рата на строителите. Изискването 
за вписване в търговския регистър 
не се прилага за физически лица, 

предоставящи услуги по т. 1.4 и ко-
гато строежът е шеста категория, 
съгласно класификацията в чл. 
137, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията и Наредба № 1 от 
30 юли 2003 г. за номенклатурата 
на видовете строежи.

10. Когато за заявения за фи-
нансиране разход кандидатът е 
представил съпоставими оферти, 
независимо че разходът е включен 
в списъка по т.7, РА извършва 
съпоставка между размера на 
разхода, посочен във всяка от 
представените оферти, и разме-
ра на определения референтен 
разход, като одобрява за финан-
сиране разхода до най-ниския му 
размер. Когато кандидатът е пред-
ставил мотивирана обосновка за 
направения избор, съпоставката 
се извършва между размера на 
определения референтен раз-
ход и размера на предложения 
за финансиране разход, като РА 
одобрява за финансиране разхода 
до по-ниския му размер.

11. Минималното съдържание 
на офертите по т. 7 и т.8 е: наи-
менование на оферента, срок 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).

25. Краен срок за подаване на 
проектните предложения

Крайният срок за подаване на 
проекните предложения по проце-
дура BG06RDNP001-19.308 МИГ 
„Девня - Аксаково“ - Мярка 7.6 
„Проучване и инвестиции, свърза-
ни с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ 
е до 23.59 часа на  06.11.2019 г.

В рамките на определеният срок 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават свои-
те проектни предложения само по 
електронен път, чрез ИСУН 2020.

Подадените след крайния срок 
проектни предложения не се 
присъединяват към оценителната 
сесия и не подлежат на оценка.

Пълният текст на Условията за 
кандидатстване можете да откри-
ете на следния интернет адрес: 
https://migda.org/deveta-pokana и 
http://eumis2020.government.bg/ .


