
Цел: Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата.
Обхват на мярката:
1. Географски обхват на мярката - цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”; 
2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции целящи подобряване на 

основните услуги за населението и инфраструктурата на цялата територия на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия”. Подкрепата е за създаване на основни услуги отнасящи се до едно селище или група от населени места и 
свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

Допустими дейности: Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, 

и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности 
3. 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;

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

5. 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;

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 
значение.

Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни 
центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния 
живот, са допустими, ако не са обявени за паметници на културата от национално и световно значение;

Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно 
значение в селските райони са допустими, ако съответстват на стратегия на МОН и не са държавна образователна 
инфраструктура.

Допустими кандидати
1. Общините от територията на МИГ за всички допустими дейности 
2. Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, свързани със социалната и спортната 

инфраструктура и културния живот
3. Читалища от територията на МИГ за дейности, свързани с културния живот
Допустими разходи 
1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, 

хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
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;
2. закупуване на оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, 

съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до 

пазарната им стойност;
4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 
подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 
на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Информационна кампания по  мерките от стратегията за местно развитие
на  Местна инициативна група "Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия"

с.Ветрино, област Варна, ул. ”Г.С.Раковски”  №26,  тел.:: 0877 107 272,
e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com, www.eufounds.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

ПРОГРАМА ЗА



Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия” съгласно Споразумение № РД РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 
19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити 
туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по т.4 не могат да 

надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1,2 и 3;
2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т.4 не могат да 

надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т.1,2 и 3;
3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като 

част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по т.1;
4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите 

разходи по т.1;
5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т.4 не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите 

разходи по т.1.
Разходите по т.3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т.1 и са необходими за постигане 

на целите.
Разходите по т.4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани 

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

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

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

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

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

Финансови параметри 
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 9 779 лева.
Максимален размер на допустимите разходи за проект - 391 160 лева.
Интензитет на финансовата помощ
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. Финансовата помощ е в размер 
100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след извършване 
на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за 
проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които 
след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. 
При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл.107 и 108 
от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Размер на финансовата помощ /бюджет на мярката/ - 900 000 лева.

Критерии за избор на проекти Точки 
1.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън 
общинските центрове 10 

2.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за 
повишаване на качеството на живот в района 10 

3.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи 
групи от хора 
- До  500 човека - 5 т. 
- Повече от 500 човека – 10 т. 

10 

4.Кандидатът е: 
- община – 5 т. 
- юридическо лице с нестопанска цел или читалище – 10 т. 

10 

5.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното 
подобряване облика на населените места 10 

6.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на 
уязвими групи от населението 10 

7.Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна 
инфраструктура и/или социализация на средата за хора с увреждания 10 

8.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите 
и приоритетите на Стратегията на МИГ 
- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т. 
- Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на 
Стратегията на МИГ – 10 т. 
- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на 
бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т. 

20 

9.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за 
развитие 5 

10.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5 

ОБЩО 100 

 


