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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 

BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“
Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Девня 
– Аксаково“ кани желаещите да 
представят проектни предложения 
по мярка 7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструк-
тура“, включена в Стратегията за 
Водено от общностите местно раз-
витие на СНЦ „МИГ Девня – Аксако-
во“, финансирана по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общно-
стите местно развитие“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно 
развитие“ (ВОМР) от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. 

Цели на процедурата за 
предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ:
Финансирането на проекти на 

територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“, чрез Стратегията за водено 
от общностите местно развитие, 
подкрепена от Европейски земедел-

ски фонд за развитие на селските 
райони, чрез ПРСР 2014 –2020г., 
цели постигането на ефект от кон-
центриране на подкрепата върху ин-
тервенциите, които имат най - голяма 
добавена стойност по отношение на 
преодоляването на икономическите 
и социалните различия в развитието 
на териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „от-
долу-нагоре“, местните общности 
формулират, избират и одобряват 
приоритети и стратегия за интегри-
рано развитие на територията и общ-
ностите и допринася за постигане на 
специфичните цели за всяка програ-
ма. Основните предизвикателства, 
свързани с прилагане на ВОМР в 
програмен период 2014 - 2020, за-
сягат необходимостта от създаване 
на заетост (вкл. алтернативна) и 
използване на местния потенциал 
за растеж, като се цели подобряване 
качеството на живот и доходите на 
местното население. 

Инвестициите в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура са ключов фактор за 
създаване на конкурентоспособна и 
устойчива икономика.

Основна цел на мярката е раз-
витие на динамична жизнена среда 
и подобряване на техническата и 
социална инфраструктура на тери-
торията на МИГ „Девня –Аксаково“.

Изпълнението на дейности по мяр-
ка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ има за цел да 
насърчи социалното приобщаване, 
намаляването на бедността и ико-
номическото развитие в селските 
райони, като по този начин осъ-
ществи заложената по Приоритет 
3 „Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляване на бед-
ността и подобряване жизнената и 
бизнес средата“ Специфична цел 
3.1: „Развитие на динамична жизнена 
среда“ от Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“

Финансовата помощ, предоста-
вяна по тази мярка е безвъзмездна 
и се предоставя в съответствие с 



2 24 Юли 2018 г.

принципите на добро финансово 
управление, публичност, пропорцио-
налност и прозрачност.

По мярката ще се подпомагат 
проекти, които водят до развитие на 
динамична жизнена среда и подо-
бряване на техническата и социална 
инфраструктура на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мяр-

ка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
би следвало да постигнат един или 
повече от следните резултати:

• Подобряване на достъпността до 
населените места на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“;

• Подобряване на състоянието на 
водопроводната и канализационна 
мрежа;

• Подобряване на състоянието на 
уличната мрежа;

• Изграждане и/или обновяване на 
места за обществено ползване;

• Подобряване на състоянието 
на сгради от социалната и културна 
инфраструктура на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“;

• Подобряване на състоянието на 
спортната инфраструктура;

• Реконструирана и обновена об-
щинска образователна инфраструк-
тура на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“;

• Подобряване на енергийната 
ефективност на общинските сгради, 
в които се предоставят обществени 
услуги.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР-
КАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ 

„ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
Мярка 7.2 „Инвестиции в създа-

ването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.
2. 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 сел-
ските райони;

• Юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани на територията на 
община Девня и община Аксаково за 
дейности, свързани със социалната 
и спортната инфраструктура и кул-
турния живот;

• Читалища, регистрирани на тери-
торията на община Девня и община 
Аксаково за дейности, свързани с 
културния живот;

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба №22 за прила-
гане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии 
за ВОМР“.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По мярка 7.2 „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от 
Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – 
Аксаково“, финансирана по Програма 
за развитие на селските райони за 
периода 2014 -2020г. ще се предос-
тавя финансова помощ за следните 
допустими за подпомагане дейности: 

3.1. Строителство, реконструк-
ция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пътища, 
улици, тротоари, и съоръженията и 
принадлежностите към тях;

3.2. Изграждане, реконструкция и/
или рехабилитация на водоснабди-
телни системи и съоръжения в агло-
мерации с под 2 000 е. ж. в селските 
райони; инвестиции за доизграждане, 
без ново строителство на канализа-
ционната мрежа (в т.ч. и съоръжения 
за пречистване на отпадъчни води) 
в агломерации с под 2 000 е. ж. в 
селските райони;

3.3. Изграждане и/или обновяване 
на площи, за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потреб-
ности от общинско значение;

3.4. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които не 
са част от процеса на деинституцио-
нализация на деца или възрастни, 
включително транспортни средства;

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

3.6. Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на спортна инфраструктура;

3.7. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, реставрация, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, 
вкл. мобилни такива, вкл. и дейнос-
ти по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите прос-
транства;

3.8. Реконструкция, ремонт, обо-
рудване и/или обзавеждане на общин-
ска образователна инфраструктура с 
местно значение в селските райони.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следните 
разходи:

4.1. 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 подпома-
гане дейности по раздел 13.1 До-
пустими дейности от Условията за 
кандидатстване, свързани с прякото 
изпълнение на строително-монтаж-
ните работи;

4.2. за закупуване на нови транс-
портни средства, мобилни обекти, 
оборудване и обзавеждане до пазар-
ната им стойност, съгласно допусти-
мите за подпомагане дейности по 
раздел 13.1 Допустими дейности от 
Условията за кандидатстване.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И 
МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ:
Настоящата процедурата e с два 

крайни срока за кандидатстване
Първи начален срок за подава-

не на проектните предложения: 
20.07.2018 г.

Първи краен срок за подава-
не на проектните предложения 
23.08.2018 г., 17.00 часа

Втори начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
20.07.2018 г.

Втори краен срок за подава-
не на проектните предложения 
30.09.2018 г., 17.00 часа

В рамките на определените сроко-
ве за прием на проектни предложе-
ния, кандидатите могат да подават 
своите проектни предложения само 
по електронен път, чрез ИСУН 2020 
на следния интернет адрес: 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.

ДОКУМЕНТИ
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6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблица 1)
Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти по 
мярка 7.2 Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е 
780 000,00 лева.

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 кандидат-
стване в зависимост от остатъчния 
финансов ресурс след проведените 
два приема. 

6.1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 780 000 лева;

6.2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 
намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включ-
ва стойността на финансовата помощ 
по одобрените от ДФЗ проектни пред-
ложения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма реше-
ние за предоставяне на финансова 
помощ от ДФЗ).

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

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-
ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСО-

ВАТА 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 финансово 
подпомагане разходи за проекти, кои-
то след извършване на инвестицията 
не генерират нетни приходи. В случа-
ите, когато размерът на допустимите 
разходи по инвестициите е в размер 
до 50 000 евро за един обект, който е 
с установен потенциал за генериране 
на приходи се предвижда финанси-
ране в размер на 100 %.

Размерът на финансовата помощ 
за проекти, които след извършване 
на инвестицията ще генерират нетни 
приходи се определя въз основа на 
анализ „разходи-ползи“.
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
(Виж Таблица 2)

9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯС-
ТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБ-

НА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – 

Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ 

1 Бюджетът по процедурата за подбор на проектни предложения е пре-
валутиран по фиксинга на БНБ за 1евро – 1,9558 лева.

2 Бюджетът по процедурата за подбор на проектни предложения е пре-
валутиран по фиксинга на БНБ за 1евро – 1,9558 лева.

Критерии Брой точки
I. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат 

на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие
70

1. до 500 жители 20
2. от 501 до 2000 жители 40
3. от 2001 до 5000 жители 50
4. над 5 000 жители 70
II. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности 10
III. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект 10
IV. Проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

инфраструктура за социални услуги за деца
10

Максимален брой точки 100

Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 
924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: 
гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги 
Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необ-
ходими за кандидатстване по мярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са 
публикувани на интернет страницата 
на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – 
mig_da@abv.bg и на сайта на Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Евро-
пейските и структурни и инвестицион-
ни фондове (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/.

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ 
НА ПРОЕКТНОТО  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез попълване на уеб базиран фор-
муляр за кандидатстване. Подаване-
то 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 вали-
ден Квалифициран електронен под-
пис (КЕП), чрез модула „Е-кандидат-
стване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg

Таблица 2
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1. Наименование 
на програмата:

Програма за развитие на селски-
те райони 2014 -2020 г.

3. Наименование 
на процедурата:

П р о ц ед у р а  ч р ез  п од б о р 
н а  п р о е к т н и  п р ед л ож е н и я 
№BG16RFOP002-1.006 „МИГ Девня 
– Аксаково“ – „Подкрепа за внедря-
ване на иновации в предприятията“ 
5. Териториален обхват:

Допустимите дейности по мярка 
Мярка 7.2 „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от 
Стратегия за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – 
Аксаково“ следва да се изпълняват 
на територията на МИГ-а.
6. Цели на предоставяна-

та безвъзмездна финансо-
ва помощ по процедурата 

и очаквани резултати:
Основна цел на мярката е раз-

витие на динамична жизнена среда 
и подобряване на техническата и 
социална инфраструктура на тери-
торията на МИГ „Девня –Аксаково“.

Изпълнението на дейности по 
мярка 7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разши-
ряването на всички видове  малка  
по  мащаби  инфраструктура“  има  
за  цел  да  насърчи  социалното  
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото разви-
тие в селските райони, като по този 
начин осъществи заложената по 
Приоритет 3 „Насърчаване на соци-
алното приобщаване, намаляване 
на бедността и подобряване жизне-
ната и бизнес средата“ Специфична 
цел 3.1: „Развитие на динамична 
жизнена среда“ от Стратегията за 
ВОМР на 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.

По мярката ще се подпомагат 
проекти, които водят до развитие 
на динамична жизнена среда и 
подобряване на техническата и 
социална инфраструктура на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
би следвало да постигнат един или 
повече от следните резултати:

- Подобряване на достъпността 
до населените места на терито-
рията на МИГ „Девня – Аксаково“;

- Подобряване на състоянието на 
водопроводната и канализационна 
мрежа;

- Подобряване на състоянието 
на уличната мрежа;

- Изграждане и/или обновяване 
на места за обществено ползване;

- Подобряване на състоянието 
на сгради от социалната и културна 
инфраструктура на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“;

- Подобряване на състоянието на 
спортната инфраструктура;

 - Реконструирана  и обновена 
общинска образователна инфра-
структура на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“.
8. Общ размер на безвъз-
мездната финансова по-

мощ по процедурата:
(Виж Таблицата)
Общият размер на безвъзмез-

дната финансова помощ по на-
стоящата процедурата за под-
бор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ е 780 
000,00 лева.

1. Първи прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 

780 000,00 лева;
2. Втори прием: Осигурен раз-

мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обя-
ва: остатъчния финансов ресурс 
след проведения първи прием 
(одобреният финансов ресурс по 
мярката съгласно СВОМР, намален 
с договореният финансов ресурс 
по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ 
по одобрените от ДФЗ проектни 
предложения и стойността по одо-
брените от МИГ „Девня – Аксаково“ 
проектни предложения, за които 
към момента на обявяване на прие-
ма няма решение за предоставяне 
на финансова помощ от ДФЗ).

9. Минимален и максима-
лен размер на безвъзмез-
дната финансова помощ 

за конкретен проект:
Финансови параметри за про-

ектите
Минималният размер на общите 

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

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност 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. 

Размерът на финансовата по-
мощ за проекти, които след извърш-
ване на инвестицията ще генерират 
нетни приходи се определя въз 
основа на Анализ „разходи-ползи“ 
(финансов анализ). 
11. Допустими кандидати:

11.1.  Критерии за допустимост 
на кандидатите

 Допустими кандидати по мярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“, финансирана по 

Условия за кандидатстване по Процедура 
BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ -  „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ - Резюме

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
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Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Община Девня и община Акса-
ково за всички допустими дейности 
по мярката с изключение на дей-
ности, свързани с доизграждане, 
без ново строителство на канали-
зационната мрежа (в т.ч. и съоръ-
жения за пречистване на отпадъчни 
води) в агломерации с под 2 000 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 
територията на община Девня и 
община 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“.
13. Дейности, допустими  

за финансиране
13.1 Допустими дейности:
По мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 
разширяването 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: 

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

2. Изграждане, реконструкция и/
или рехабилитация на водоснаб-
дителни системи и съоръжения 
в агломерации с под 2 000 е. ж. 
в селските райони; инвестиции 
за доизграждане, без ново стро-
ителство на канализационната 
мрежа (в т.ч. и съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води) 
в агломерации с под 2 000 е. ж. в 
селските райони;

3. Изграждане и/или обновяване 
на площи, за широко обществено 
ползване, предназначени за трай-
но задоволяване на обществени 
потребности от общинско значение;

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;

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

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

7. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, реставрация, закупуване 
на оборудване и/или обзавеждане 
на обекти, свързани с културния 
живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 
дейности по вертикалната плани-
ровка и подобряване на прилежа-
щите пространства;

8. Реконструкция, ремонт, обо-
рудване и/или обзавеждане на 
общинска образователна инфра-
структура с местно значение в 
селските райони. 

13.2.Условия за допустимост на 
дейностите:

Общи условия:
1. Подпомагат се проекти, за кои-

то са проведени съгласувателните 
процедури по реда на Закона за 
опазване на околната среда, Закона 
за защитените територии и/или За-
кона за биологичното разнообразие 
със съответния компетентен орган 
по околна среда и по реда на Закона 
за културното наследство (ЗКН) с 
Министерството на културата за 
опазване на недвижимото културно 
наследство.

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

а) заснемане на обекта/съоръже-
нието и/или архитектурен план на 
сградата, съоръжението, обекта, 
който ще се изгражда, ремонтира 
или обновява, когато за предвиде-
ните строително-монтажни работи 
не се изисква одобрен инвести-
ционен 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 За-
кона за устройство на територията и 
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните 
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

в) подробни количествени смет-
ки, които са заверени от правоспо-
собно лице;

г) разрешение за строеж, когато 
издаването му се изисква съгласно 
Закона за устройство на терито-

рията;
д) становище на главния ар-

хитект с подробно описание на 
инвестиционното намерение, че 
строежът не се нуждае от изда-
ване на разрешение за строеж, 
когато издаването му не се изисква 
съгласно Закона за устройство на 
територията;

е) подробни количествено-стой-
ностни сметки, представени във 
формат “xls”.

3. Проектите, които включват 
разходи за преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавежда-
не, се придружават с разрешение 
за поставяне, издадено в съответ-
ствие със ЗУТ.

4. Инвестиционните проекти, 
които включват обекти – недвижими 
културни ценности, се съгласуват 
с Министерството на културата в 
случаите, когато това е задължи-
телно съгласно Закона за култур-
ното наследство. Дейностите по 
проектиране и изпълнение на ин-
вестиционните проекти за обектите 
– недвижими културни ценности се 
осъществяват от лица или под непо-
средственото ръководство на лица, 
вписани в регистъра по чл. 165 от 
Закона за културното наследство.

5. Дейностите по проектиране 
и изпълнение на инвестиционни-
те проекти за обекти недвижими 
културни ценности, в които ще се 
извършват дейности по реставра-
ция, се осъществяват от лица или 
под непосредственото ръководство 
на лица, вписани в регистъра по 
чл. 165 от Закона за културното 
наследство.

6. 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 представе-
ни съответните лицензи, разреше-
ния и/или документ, удостоверяващ 
регистрацията.

Специфични условия:
1. Изисквания към проекти по 

дейността „Строителство, рекон-
струкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи общински 
пътища, улици, тротоари, и съо-
ръженията и принадлежностите 
към тях“ :

1.1. Подпомагат се проекти, ако 
под терена, в който ще се изпълнят 
дейностите по проекта, са изграде-
ни или реконструирани водоснаб-
дителните и/или канализационните 
системи (ВиК) или не се предвижда 
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да се изграждат или реконструират 
ВиК системи за период от седем 
години, считано от датата на сключ-
ване на административния договор.

1.2. Подпомагат се проекти за 
реконструкция и/или рехабилитация 
на съществуващи общински пътища 
и съоръженията и принадлежност-
ите 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.

1.3. Подпомагат се проекти за 
реконструкция и/или рехабилитация 
на съществуващи общински пътища 
и съоръженията и принадлежност-
ите към тях, ако инвестиционните 
проекти включват изграждане на 
защитни тръби и защитени шахти, 
положени в подземна инфраструк-
тура.

2. Изисквания към проекти по дей-
ността „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“:

2.1. Подпомагат се проекти, които 
се осъществяват на територията на 
община Девня и община Аксаково;

2.2. Подпомагат се проекти, които 
се осъществяват на територията на  
община Девня и община Аксаково, 
обслужвани от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД, гр. Варна;

2.3. Подпомагат се проекти, които 
не противоречат на плановете за 
управление на речните басейни;

2.4. Подпомагат се проекти, които 
са съгласувани от „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД, гр. Варна в 
случай на кандидати общини;

2.5. Подпомагат се проекти, кои-
то се съгласуват от общинските 
съвети на община Девня и община 
Аксаково, в случай на кандидат „Во-
доснабдяване и канализация“ ООД, 
гр. Варна, което се удостоверява с 
решение на общинския съвет;

2.6. Подпомагат се проекти, които 
включват решение на общинските 
съвети на община Девня и община 
Аксаково или на „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД, гр. Варна , 
с което се задължават да спазват 
законодателството в областта на 
държавните помощи при сключва-
не на договор за предоставяне на 
финансова помощ.

2.7. В случаите, когато проект 
по тази дейност е бил одобрен за 
подпомагане и инвестиционният 
проект е включвал реконструкция 
и/или рехабилитация върху цялата 
ширина на съществуващите трото-
ар/и, пътна и/или улична настилка, 
нарушени в резултат на изкопните 
работи, няма да са допустими за 
подпомагане разходите за рекон-
струкция и/или рехабилитация 
на тротоар/и пътна и/или улична 
настилка, които са били рекон-
струирани и/или рехабилитирани с 
проекта за тази дейност, когато се 
кандидатства с проектно предложе-
ние за дейност 1 от раздел 13.1 на 
настоящите Указания.

Инвестиционните проекти по 
тази дейност могат да включват 
изграждането и/или реконструкци-
ята/рехабилитацията на сградни 
водопроводни отклонения в частта, 
която не е собственост на частни 
лица.

3. Изисквания към проекти по 
дейността  „Изграждане и/или 
обновяване на площи, за широко 
обществено ползване, предназна-
чени за трайно задоволяване на 
обществени потребности от общин-
ско значение“:

3.1. Подпомагат се проекти за 
изграждане и/или обновяване на 
паркове и градини, за които са 
представени:

3.1.1. документ за собственост 
от който да е видно, че обекта 
притежава статут на парк или 
градина. В случай, че в документа 
за собственост не е посочено, че 
обекта притежава статут на парк или 
градина се представя одобрен общ 
или подробни устройствен планове 
на урбанизираните територии от 
които да е видно, че имотите са със 
статут на парк или градина;

3.1.2. план схема за разполагане 
на преместваеми обекти и съоръ-
жения (представя се ако има такива 
обекти).

Важно!
За проектите, които включват 

улично озеленяване и площади, в 
настоящата процедура не са пред-
видени специфични изисквания и 
документи.

4. Изисквания към проекти по 
дейността „Изграждане, рекон-
струкция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на социална ин-
фраструктура за предоставяне на 
услуги, които не са част от процеса 
на деинституционализация на деца 
или възрастни, включително транс-
портни средства“:

4.1. Подпомагат се проекти, чрез 
които 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.);

4.2. Дейностите, включени в про-
ектите, са придружени с обосновка 
за необходимостта и устойчивостта 
от съответната социална услуга;

4.3. Инвестиционният проект, 
изработен във фаза „Технически 
проект“ или „Работен проект“ и 
техническите спецификации на 
оборудването и/или обзавеждане-
то, 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 социални-
те услуги са за деца, отговарят и 
на изискванията на Наредбата за 
критериите и стандартите за соци-
ални услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 
2003 г.);

4.4. Министерството на труда и 
социалната политика по предло-
жение на Агенцията за социално 
подпомагане е издало положително 
становище за необходимостта, це-
лесъобразността и спазването на 
изискванията по т. 3 за социалните 
услуги, които ще се разкрият.

4.5. При проекти за дейности по 
т. 4.1., закупуването на транспортни 
средства е допустимо, ако проек-
тът включва разходи за строител-
но-монтажни работи. 

5. Изисквания към проекти по 
дейността „Реконструкция и/или 
ремонт на общински сгради, в които 
се предоставят обществени услуги, 
с цел подобряване на тяхната енер-
гийна ефективност“:

5.1. Подпомагат се проекти, за 
които са представени:

5.1.1. решение на общинския съ-
вет, потвърждаващо, че дейностите, 
свързани с инвестиции за подобря-
ването на енергийната ефективност, 
отговарят на общинската програма 
за енергийна ефективност на съот-
ветната община.

5.1.2. обследване за енергийна 
ефективност придружено от ва-
лиден сертификат за енергийни 
характеристики на сграда в експлоа-
тация, изготвени по реда на чл. 48 от 
Закона за енергийната ефективност 
и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. 
за обследване за енергийна ефек-
тивност, сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради 
(ДВ, бр. 10 от 2016 г.).

6. Изисквания към проектите по 
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дейността  „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на 
общинска образователна инфра-
структура с местно значение в 
селските райони“:

6.1. Изисквания към проекти по 
поддейност реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане 
на общинска образователна ин-
фраструктура с местно значение 
в селските райони, която включва 
основно или средно училище, фи-
нансирано чрез бюджета на общи-
ната или професионална гимназия 
по § 10 от Преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното 
образование.

6.1.1.Подпомагат се проекти, 
за които е представена заповед 
на министъра на образованието 
и науката за откриване, преобра-
зуване или промяна на основното 
общинско училище или средното 
общинско училище или писмо от 
министъра на образованието и на-
уката, удостоверяващо статута му 
и финансиращия орган.

6.1.2. За проекти, които включват 
професионалните гимназии по § 
10 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за предучи-
лищното и училищно образование 
се представя копие на решение на 
Министерски съвет за безвъзмез-
дното прехвърляне на собственост-
та на съответната община.

6.1.3.В един проект могат да се 
включват всички сгради, в които 
се осъществява образователни-
ят процес, а не само сградата, в 
която е седалището на основното 
или средно общинско училище или 
професионална гимназии по § 10 от 
Преходните и заключителни разпо-
редби на Закона за предучилищното 
и училищно образование. 

6.2. Изисквания към проекти по 
поддейност реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане 
на общинска образователна ин-
фраструктура с местно значение 
в селските райони, която включва 
детска градина, финансирана чрез 
бюджета на общината:

6.2.1. Подпомагат се проекти, 
за които е представена заповед 
на кмета на общината и решение 
на общинския съвет за откриване, 
преобразуване или промяна на об-
щинската детска градина или писмо 
от министъра на образованието и 
науката, удостоверяващо статута 
и финансиращия орган на детската 
градина.

6.2.2. В един проект могат да се 

включват всички сгради, в които 
се осъществява образователни-
ят процес, а не само сградата, в 
която е седалището на основното 
или средно общинско училище или 
професионална гимназии по § 10 от 
Преходните и заключителни разпо-
редби на Закона за предучилищното 
и училищно образование.

6.3. Изисквания към проекти по 
поддейност изграждане на закрита 
спортна инфраструктура, включи-
телно оборудването и/или обзавеж-
дането й в общинска образователна 
инфраструктура с местно значение, 
в която няма изградена закрита 
спортна инфраструктура, и която 
включва основно или средно учи-
лище финансирано чрез бюджета 
на общината.

6.3.1.Подпомагат се проекти, 
за които е представена заповед 
на министъра на образованието 
и науката за откриване, преобра-
зуване или промяна на основното 
общинско училище или средното 
общинско училище или писмо от 
министъра на образованието и на-
уката, удостоверяващо статута му 
и финансиращия орган;

6.3.2. Подпомагат се основни или 
средни училища, финансирани чрез 
бюджета на общините.

6.3.3. В един проект могат да се 
включват всички сгради, в които 
се осъществява образователни-
ят процес, а не само сградата, в 
която е седалището на основното 
или средно общинско училище или 
професионална гимназии по § 10 от 
Преходните и заключителни разпо-
редби на Закона за предучилищното 
и училищно образование. 

13.3.Безвъзмездна финансова 
помощ не се предоставя:

По мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването 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. не 
се предоставя финансова помощ за: 

1. проекти, за които има постано-
вен административен акт по реда 
на Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие за 
неодобряване осъществяването/
несъгласуване на инвестиционното 
предложение/плана/програмата/ 
проекта  или за прекратяване на 
процедурата, включително и пора-
ди недопустимост спрямо режими, 
определени в утвърдени планове 

за управление на речните басейни; 
2. проекти, които се извършват 

на терени, които подлежат на ре-
култивация 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. проекти, 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. проекти, които след изпълне-
ние на дейностите по проекта няма 
да доведат до използване на обекта 
на инвестицията по предназначе-
ние и/или въвеждане на обекта на 
инвестицията в експлоатация в слу-
чаите, когато това е задължително 
съгласно Закона за устройство на 
територията и подзаконовите актове 
за неговото прилагане

5. проекти, които не съдържат 
анализ „разходи – ползи“ (финансов 
анализ) съгласно приложение №9;

6. проекти, които са за изграждане 
и/или реконструкция/рехабилита-
ция на сградни водопроводни и ка-
нализационни отклонения в частта 
им, когато теренът е собственост на 
частни лица;

7. за дейности по т. 2.7 от раздел 
13.2;

8. проекти, които включват само 
принадлежности за дейности по  т. 
1 от раздел 13.1, с изключение на 
енергозахранващите и осветител-
ните съоръжения и тела.

25. Краен срок за подаване на 
проектните предложения:

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи краен срок за подаване 
на проектните предложения 
23.08.2018г., 17.00 часа

Втори краен срок за подаване 
на проектните предложения 
30.09.2018г., 17.00 часа

В рамките на определените 
срокове за прием на проектни 
предложения, кандидатите могат 
да подават своите проектни пред-
ложения само по електронен път, 
чрез ИСУН 2020.

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

Пълният текст на Условията за 
кандидатстстване можете да от-
криете на следния интернет адрес: 
https://migda.org/vtora-pokana и 
http://eumis2020.government.bg/.
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ОБЯВА

Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група Девня 
– Аксаково“ кани желаещите да 
представят проектни предложения 
по мярка 3.1.1. „Изграждане на 
ИКТ инфраструктура в общин-
ските административни сгради“, 
включена в Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, 
финансирана по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общно-
стите местно развитие“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно 
развитие“ (ВОМР) от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. 

Цели на процедурата за 
предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ:
Финансирането на проекти на 

територията на МИГ „Девня – 
Аксаково“, чрез Стратегията за 
Водено от общностите местно раз-
витие, подкрепена от Европейски 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, цели постигането 
на ефект  от концентриране на 
подкрепата  върху интервенциите, 
които имат  най-голяма добавена 
стойност по  отношение на прео-
доляването на икономическите и 
социалните различия в развитието 
на териториите. 

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 – 2020г., засягат 
необходимостта от създаване на 
заетост (вкл. алтернативна) и из-
ползване на  местния потенциал 
за растеж, като  се цели подо-
бряване качеството  на живот и 
доходите на местното население. 
Инвестициите в изграждане на 
ИКТ инфраструктура в общин-
ските административни сгради са 
ключов фактор за създаване на 
конкурентоспособна и устойчива  
икономика на територията на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

Основна цел на мярката е раз-
витие на динамична жизнена 
среда и подобряване на ИКТ ин-
фраструктурата за въвеждане на 
електронни услуги за гражданите 
и бизнеса на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“. Изпълнението 
на дейности по мярка 3.1.1. „Из-
граждане на ИКТ инфраструктура 
в общинските административни 
сгради“ е в съответствие с целта 
по чл.4, буква „в)“ – постигане на 
балансирано териториално разви-
тие на икономиките и общностите 
в селските райони, включително 
създаването и поддържането на 
заетост и с приоритетът по чл. 5 
т.6 „Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото раз-
витие в селските райони, с акцент 
върху следната област: подобрява-
не на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), 
използването и качеството им в 
селските райони, на Регламент 
(EC) № 1305/2013. 

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е в съответ-
ствие с Приоритет 3: „Насърчаване 
на социалното приобщаване, на-
маляване на бедността и подобря-
ване жизнената и бизнес средата“ 
и Специфична цел 3.1: „Развитие 
на динамична жизнена среда“ за-
ложени в Стратегията за Водено 
от общностите местно развити на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

По мярката ще се подпомагат 
проекти включващи инвестиции за 
структурно комуникационно ока-
беляване на административните 
сгради и създаване на условия за 
предоставяне на общински елек-
тронни административни услуги на 
територията на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мяр-

ка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските 
административни сгради“ от Стра-
тегията за ВОМР на МИГ „Девня – 
Аксаково“ ще доведат до постигане 
на един или повече от следните 
резултати:

• Изградена пасивна инфра-
структура за прилагане на ИКТ;

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 
BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Изграждане на 

ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“



924 Юли 2018 г.ДОКУМЕНТИ
• Изградена активна инфра-

структура за прилагане на ИКТ;
• Подобрен достъп до ИКТ.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА 

МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА 
ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИ-
ТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
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“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДА-
ТИ:

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 Oбщина Ак-
саково.
3. 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: 

• Проектиране на структурна 
кабелна система;

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

• 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);

• Изграждане на активна (ко-
муникатори, маршрутизатори, 
сървъри, безжична мрежа) инфра-
структура;

• Оборудване на сървърни по-
мещения.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
4.1. Разходи за проектиране на 

структурна кабелна система;
4.2. Разходи за закупуване 

на необходимото оборудване и 
материали за структурно кому-
никационното окабеляване на 
сградите;

4.3. 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);

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

4.5. Разходи за оборудване на 
сървърни помещения.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И 
МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА 
ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ:
Настоящата процедурата e с два 

крайни срока за кандидатстване
Първи начален срок за подава-

не на проектните предложения: 
20.07.2018 г.

Първи краен срок за подаване 
на проектните предложения 
23.08.2018 г., 17.00 часа

Втори начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
20.07.2018 г.

Втори краен срок за подаване 
на проектните предложения 
30.09.2018 г., 17.00 часа

В рамките на определените 
срокове за прием на проектни 
предложения, кандидатите могат 
да подават своите проектни пред-
ложения само по електронен път, 
чрез ИСУН 2020 на следния ин-
тернет адрес: https://eumis2020.
government.bg.

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

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблица 1)
Общият размер на безвъзмез-

дната финансова помощ по на-
стоящата процедурата за подбор 
на проекти по мярка 3.1.1 „Из-
граждане на ИКТ инфраструктура 
в общинските административни 
сгради“ е 310 000,00 лева, съгласно 
одобрения финансов план на Стра-
тегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня 
– Аксаково“

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

6.1. Първи прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
310 000 лева;

6.2. Втори прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обя-
ва: остатъчния финансов ресурс 
след проведения първи прием 
(одобреният финансов ресурс по 
мярката съгласно СВОМР, намален 
с договореният финансов ресурс 
по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ 
по одобрените от ДФЗ проектни 
предложения и стойността по 
одобрените от МИГ „Девня – Ак-
саково“ проектни предложения, за 
които към момента на обявяване 
на приема няма решение за пре-
доставяне на финансова помощ 
от ДФЗ).

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИ-
МАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАН-

СОВАТА 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.
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 
(Виж Таблица 2)

9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И 
МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров 

1Бюджетът по процедурата за подбор на проектни предложения е прева-
лутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., 
като левовата стойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева.

2Бюджетът по процедурата за подбор на проектни предложения е прева-
лутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., 
като левовата стойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева.
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Условия за кандидатстване по Процедура 
BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Изграждане на 

ИКТ инфраструктура в общинските административни  
сгради“ - Резюме

1. Наименование на  
програмата:

Програма за развитие на селските 
райони 2014 -2020 г.

3. Наименование на  
процедурата:

Процедура за подбор на проектни 
предложения  BG06RDNP001-19.044 
МИГ „Девня Аксаково“ - „Изграждане 
на ИКТ инфраструктура в общинските 
административни сгради“

5. Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 

3.1.1  „Изграждане на ИКТ инфраструк-
тура в общинските административни 
сгради“  от Стратегия за водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“ следва да се из-
пълняват на територията на МИГ-а.
6. Цели на предоставяната 
безвъзмездна финансова по-
мощ по процедурата и очак-

вани резултати:
Основна цел на мярката е развитие 

на динамична жизнена среда и подо-
бряване на ИКТ инфраструктурата за 
въвеждане на електронни услуги за 
гражданите и бизнеса на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“. Изпъл-
нението на дейности по мярка 3.1.1.  
„Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни сгради“ 
е в съответствие с целта по чл.4, буква 
„в)“ – постигане на балансирано тери-
ториално развитие на икономиките и 
общностите в селските райони, вклю-
чително създаването и поддържането 
на заетост и с приоритетът по чл. 5 т.6 
„Насърчаване на социалното приоб-
щаване, намаляването на бедността 
и икономическото развитие в селски-
те райони, с акцент върху следната 
област: подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони, на 
Регламент (EC) № 1305/2013. 

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е в съответствие 
с Приоритет 3: „Насърчаване на соци-
алното приобщаване, намаляване на 
бедността и подобряване жизнената 
и бизнес средата“ и Специфична цел 
3.1: „Развитие на динамична жизнена 
среда“ заложени в Стратегията за Во-
дено от общностите местно развити на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

По мярката ще се подпомагат 
проекти включващи инвестиции за 
структурно комуникационно окабеля-
ване на административните сгради и 
създаване на условия за предоставяне 
на общински електронни администра-
тивни услуги на територията на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 

3.1.1  „Изграждане на ИКТ инфраструк-

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

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

Пълният пакет документи не-
обходими за кандидатстване по 
мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските 
административни сгради“ от Стра-
тегията за ВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ са публикувани на 
интернет страницата на СНЦ „МИГ 

Девня- Аксаково“ – mig_da@abv.bg 
и на сайта на Информационната 
система за управление и наблюде-
ние  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 ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ:
Подаването на проектното пред-

ложение по настоящата процедура 

се извършва изцяло по електронен 
път чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване. По-
даването на формуляра и придру-
жителните документи чрез Инфор-
мационната система за управление 
и наблюдение на Структурните ин-
струменти на ЕС в България (ИСУН 
2020) се извършва единствено с 
използването на валиден Квали-
фициран електронен подпис (КЕП), 
чрез модула „Е-кандидатстване“ на 
следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Таблица 1

Критерии Брой точки
I. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на 

изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие
70

1. до 500 жители 40
2. от 501 до 10 000 жители 60
3. над 10 000 жители 70
II.  Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект 30
Максимален брой точки 100

Таблица 2
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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

Таблица 1

тура в общинските административни 
сгради“ от Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“ ще доведат 
до постигане на един или повече от 
следните резултати:

• Изградена пасивна инфраструк-
тура за прилагане на ИКТ;

• Изградена активна инфраструкту-
ра за прилагане на ИКТ;

• Подобрен достъп до ИКТ.
Важно: В поле „Цел/и на проектното 

предложение“ в т. 1 „Основни данни“ 
от Формуляра за кандидатстване, 
всеки кандидат следва да формулира 
обща цел на проекта в съответствие 
с Специфична цел Специфична цел 
3.1: „Развитие на динамична жизнена 
среда“ от СВОМР на МИГ „Девня – Ак-
саково“, които да са ясно дефинирани 
и да са във връзка с постигане на 
Специфична цел 3.1.

В случай, че проектното предло-
жение не е насочено към постигане 
на Специфична цел Специфична цел 
3.1: „Развитие на динамична жизнена 
среда“ от СВОМР на МИГ „Девня – Ак-
саково“, проектът ще бъде отхвърлен.
8. Общ размер на безвъзмез-
дната финансова помощ по 

процедурата:
(Виж Таблица 1)
Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти 
по мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските ад-
министративни сгради“ е 310 000,00 
лева, съгласно одобрения финансов 
план на Стратегията за Водено от 
общностите 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 – Аксако-
во“ ще бъде с два или повече срока 
за кандидатстване в зависимост от 
остатъчния финансов ресурс след 
проведените два приема. 

1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 310 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 

намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ проектни пред-
ложения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма реше-
ние за предоставяне на финансова 
помощ от ДФЗ).
9. Минимален и максимален 
размер на безвъзмездната 
финансова помощ за  кон-

кретен проект:
Финансови параметри за проектите:
Минималният размер на общите 

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

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност 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.

11. Допустими кандидати:
11.1.  Критерии за допустимост на 

кандидатите
Допустими кандидати по мярка 

3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструк-
тура в общинските административни 
сгради“, финансирана от Европейски 
земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони са:

• Община Девня и община Аксаково.
Задължително изискване е канди-

датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.
13. Дейности, допустими за 

финансиране
13.1 Допустими дейности:
По мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в общинските адми-
нистративни сгради“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, 
финансирана от Европейски земе-
делски фонд за развитие на селските 
райони,  ще се предоставя финансова 
помощ за следните допустими за под-
помагане дейности: 

1. Проектиране на структурна ка-
белна система;

2. Закупуване на необходимото 
оборудване и материали за структурно 
комуникационното окабеляване на 
сградите;

3. Изграждане на пасивната ин-

фраструктура (полагане кабелните 
трасета, монтиране на крайните точ-
ки (розетки, контакти, панели и т.н), 
подвеждане кабелите към опорната 
точка, аранжиране комуникационните 
шкафове);

4. Изграждане на активна (кому-
никатори, маршрутизатори, сървъри, 
безжична мрежа) инфраструктура;

5. Оборудване на сървърни поме-
щения; 

13.2.Условия за допустимост на 
дейностите:

Общи условия:
1. Подпомагат се проекти, за които 

са проведени съгласувателните про-
цедури по реда на Закона за опаз-
ване на околната среда, Закона за 
защитените територии и/или Закона 
за биологичното разнообразие със съ-
ответния компетентен орган и по реда 
на Закона за културното наследство 
(ЗКН) с Министерството на културата 
за опазване на недвижимото културно 
наследство. (В случаите, при които се 
изготвя инвестиционен проект)

2. Подпомагат се проекти, които 
съдържат Анализ разходи – ползи 
(финансов анализ), съгласно Прило-
жение №9. 

3. Проектите се изпълняват върху 
имот – собственост на кандидата.

4. Към проектите, включващи раз-
ходи за строително-монтажни работи, 
се прилагат:

а) Одобрен инвестиционен про-
ект, изработен във фаза „Технически 
проект” или „Работен проект” в съ-
ответствие с изискванията на ЗУТ и 
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните 
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

б)  Становище на инженер-конструк-
тор и на инженер с професионална 
квалификация в областта на съоб-
щенията, с чертежи, схеми, записка с 
техническите характеристики на фи-
зическата инфраструктура и на елек-
тронната съобщителна мрежа, която 
се предвижда за разполагане в нея, 
и указания за тяхното изпълнение.

в) подробни количествени сметки, 
които са заверени от правоспособно 
лице, включително представени във 
формат „xls“;

г) разрешение за строеж, в съответ-
ствие с разпоредбите на чл.147, ал.1, 
т.15 и/или т.16 от  Закона за устройство 
на територията.

5. Към проектите, включващи раз-
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ходи за строително-монтажни работи, 
когато обектите са недвижими култур-
ни ценности, се прилагат:

а) документите по т.4, букви „а“, 
„в” и  „г” ;

в) становище и заверка с печат от 
Министерството на културата върху 
графичните материали на проектната 
документация, изготвена по реда на 
глава двадесет и трета от Наредба № 
4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 
51 от 2001 г.);

6. Инвестиционните проекти, които 
включват обекти – недвижими култур-
ни ценности, се съгласуват с Минис-
терството на културата в случаите, 
когато това е задължително съгласно 
Закона за културното наследство. 
Дейностите по проектиране и изпъл-
нение 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.

Специфични условия:
1. Подпомагат се проекти, за които 

е представено решение на общинския 
съвет, че дейностите, включени в про-
ектите, съответстват на приоритетите 
на общинския план за развитие на 
съответната община.

2. Проектите могат да включват 
повече от един обект.

13.3.Безвъзмездна финансова по-
мощ не се предоставя:

По мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските адми-
нистративни сгради“, от Стратегията 
за Водено от общностите местно раз-
витие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020г. не се предоставя финансова 
помощ за: 

1. проекти, за които има постановен 
административен акт по реда на Зако-
на за опазване на околната среда и/
или по чл. 31 от Закона за биологич-
ното разнообразие за неодобряване 
осъществяването/несъгласуване на 
инвестиционното предложение/ пла-
на/ програмата/ проекта или за прекра-
тяване на процедурата, включително 
и поради недопустимост спрямо режи-
ми, определени в утвърдени планове 
за управление на речните басейни; 

2. проекти, по които дейностите 
по мярката, включени в проектите, 
са били физически започнати и/или 
извършени преди подаване на заяв-
лението за подпомагане, независимо 
дали всички свързани плащания не са 
извършени; 

3. проекти, които след изпълнение 
на дейностите по проекта няма да 
доведат до използване на обекта на 
инвестицията по предназначение и/
или въвеждане на обекта на инвес-

тицията в експлоатация в случаите, 
когато това е задължително съгласно 
Закона за устройство на територията 
и подзаконовите актове за неговото 
прилагане

4. проекти, които не съдържат 
Анализ разходи – ползи (финансов 
анализ),  съгласно приложение № 9;

5. проекти, които генерират при-
ходи.

25. Краен срок за подаване 
на проектните  
предложения:

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи краен срок за подаване на 
проекните предложения 23.08.2018г., 
17.00 часа

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 30.09.2018г., 
17.00 часа

В рамките на определените срокове 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020.

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

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

Във връзка с изпълнение на дейности 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Воде-
но от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от „Програмата за развитие 
на селските райони“ за периода 2014 
– 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
организира две  еднодневни обучения 
за местни лидери от територията на 
МИГ - а, както следва:

- 6 август 2018г. от 10.00ч. – обучение 

на тема: „Възможности за реализиране 
на проектни предложения към Стратеги-
ята за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 
финансирани от Европейски фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна 
програма “Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020г.“ Обучението ще се 
проведе в лекционната зала на Център 
за подкрепа на личностно развитие в 
гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.

- 7 август 2018г. от 10.00ч. – обучение 
на тема: „Възможности за разработване 

и внедряване на иновации от предпри-
емачеството на територията на „МИГ 
„Девня – Аксаково“, чрез финансиране 
по мерки от СВОМР“. Обучението ще се 
проведе в лекционната зала на Център 
за подкрепа на личностно развитие в 
гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ кани 
представители на заинтересованите 
страни, както и други представители на 
местната общност за участие в органи-
зираните обучения.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

Тази публикация е създадена в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие №РД50-
185/29.11.2016г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. с 
финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня - Аксаково“


