
áðîé 4, 2019 ã., 

Със Заповед № 03-РД/2095 от 
18.06.2019 г. и Заповед № 03-РД/3090 
от 31.07.2019 г. е одобрена като зако-
носъобразно проведена 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 на МИГ „Девня – Акса-
ково“. По одобрената процедура са по-
дписани два договора за предоставяне 
на  БФП със следните бенефициети:

Община Аксаково – одобреният 
проект „Изграждане на администра-
тивна сграда –кметство с читалище 
в с.Доброглед, Община Аксаково“ е 
на обща стойност 165 713,51 лв. без 
ДДС, толкова е и максималния размер 
на безвъзмезната финансова помощ 
Проектът предвижда извършване 
на основен ремонт и реконструкция 
на съществуваща общинска сграда. 
Срокът на изпълниние на проектът е 
м.септември 2022 г.

Община Девня – одобреният проект 

„ Подобряване на енергийна ефектив-
ност на сграда за обществено хранене 
в община Девня“  е на обща стойност 
157 524,00 лв. без ДДС, като макси-
малния размер на безвъзмездната 
финансово помощ е  131 270,00 лв. 
Предвидените основни дейности по 
проекта са за извършване на строи-
телно-монтажни работи по полагане 
на външна топлоизолация на сградата, 
както и подмяна на дограма. Срокът на 
изпълниние на проектът е м.септември 
2022 г.

Подписани са първите 
административни договори по ПРСР 

2014-2020 г. , съфинансирана от ЕЗФРСР

Във връзка с изпълнение на дейности по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от „Програмата за развитие 
на селските райони“ за периода 2014 – 2020 
г., СНЦ  „МИГ Девня – Аксаково“  проведе след-
ните мероприятия: 

На 19.07.2019 г. се проведе еднодневна инфор-
мационна среща, във връзка с обявената проце-
дура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.082 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в обра-
зование и заетост“, МИГ „Девня – Аксаково“. 
Представени бяха всички параметри на мярка-
та, разписани в условията за кандидатстване. 
На информационната среща присъстваха 32 
представители на общини и работодатели от 
територията.

Още по темата на 6 стр.

Проведeни обучения и информационни срещи за местни 
лидери от територията на МИГ „Девня – Аксаково“
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УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри 
за финансиране още едно проектно 
предложение за подготвителни дей-
ности за сътрудничествоС утвърден 
от Ръководителя на Управляващия 
орган на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 
– 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен 
доклад с № 93-5069 от 24.07.2019 
г. е одобрено за финансиране още 
едно проектно предложение за 
подготвителни дейности за вътреш-
нотериториално и транснационално 
сътрудничество по подмярка 19.3  
„Подготовка и изпълнение на дей-
ности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мярка 19 
„Водено от общностите местно раз-
витие“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. Одо-
бреното проектно предложение № 
BG06RDNP001-19.085-0014 с наиме-
нование „Транснационално сътрудни-
чество за креативен туризъм в сел-
ските райони“ е подадено от сдруже-
ние „Местна инициативна група Девня 
– Аксаково“. Одобрената стойност на 
безвъзмездната финансова помощ 
по него е в размер на 48 573,74 лева. 
https://www.eufunds.bg.

Проектното предложениe: „Транс-
национално сътрудничество за кре-
ативен туризъм в селските райони“, 

предмет на подготвителната мярка 
търси възможности да популяризира 
потенциала за креативен туризъм на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“ и подкрепи неговото развитие. 
Привличането на партньори от стра-
ната и от страните членки на ЕС, за 
реализиране на проект по мярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на дейнос-
ти за сътрудничество на местни ини-
циативни групи“ от мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от 
ПРСР 2014-2020 г. ще даде възмож-
ност за обмен на опит и знания в тази 
сфера, както и потенциал за осъ-
ществяване на съвместни дейности, 
свързани с креативния туризъм.

Креативният (творческият) туризъм 
е съвременна форма на културно-по-
знавателен туризъм, удолетворяващ 
потребностите и желанията на потре-
бителите от изучаване и откриване 
на нови и непознати места, култури 
и хора. 

Реализирането на проектното 
предложение, свързано с развитието 
на туризма, съответства на Приори-
тет 1: „Повишаване на конкурентос-
пособността на местната икономика 
и възможностите за създаване на 
местен бизнес“, Специфична цел 
1.1: „Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив биз-

нес“ от стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Девня - Аксаково“. Развитието 
на туризма на територията на МИГ 
Девня - Аксаково ще доведе пряко 
до подкрепа на предприемачите 
развиващи или с намерения да раз-
виват бизнес в отрасъл „Туризъм“, 
а и косвено ще подкрепи и други 
икономически дейности като произ-
водство на храни, търговия други 
спомагателни дейности и услуги. 
Видно е и съответствието с Приори-
тет 2: „Насърчаване на интегрирано 
териториално развитие и опазване 
на околната среда чрез повишаване 
на ресурсната ефективност“, Спе-
цифична цел 2.1: „Разнообразяване 
възможностите за заетост чрез 
развитие на туризма и свързаните с 
него услуги“ и Специфична цел 2.2: 
„Възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство“ 
от стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Девня - Аксаково“. Подкрепата 
за развитие на туризма, безусловно 
ще доведе до повишаване на ре-
сурсната ефективност, особено по 
отношение на ресурсите сързани 
с туризма. Креативния туризъм на 
територията също е пряко свързан и 
с възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на територията.

На 24.09.2019 г. приключи оценката 
на постъпилите проектни предложе-
ния в рамките на втори краен срок 
за прием на проекти – 17:00 часа 
на 12.08.2019 г. по процедура за 
подбор на проектни предложения 
BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - „Подкрепа на предпри-
емачеството“. Общата стойност на 
одобрената от МИГ безвъзмездна 
финансова помощ по процедурата е 
в размер на 349 032,27 лева.

Остатъчният финансов ресурс 
след втори краен срок за прием на 
проектни предложения по Процедура 
за подбор на проектни предложения 
BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - „Капацитет за растеж на 
МСП“ се определя на 967,73 лева

На 11.10.2019 г. приключи оценката 
на постъпилите проектни предложе-
ния по процедура за подбор на проект-
ни предложения BG05M9OP001-1.082 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвести-
ции в образование и заетост“. Обща-
та стойност на одобрената от МИГ 
безвъзмездна финансова помощ 
по процедурата е 514 852,19 лева.    
Остатъчният финансов ресурс след 
определения краен срок за прием на 
проектни предложения по Процедура 
за подбор на проектни предложения 
BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - „Инвестиции в образо-

вание и заетост“ се определя на 485 
147,81 лева.

На 24.10.2019 г. приключи оценката 
на постъпилите проектни предложе-
ния по процедура за подбор на проект-
ни предложения BG05M9OP001-2.078 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане 
на междусекторни услуги в общност-
та“. Общата стойност на о добрената 
от МИГ безвъзмездна финансова 
помощ по процедурата е 479 755,02 
лева.  Разполагемият бюджет по 
процедурата е 480 000,00лв. Няма 
списък с резервни проекти. С финан-
сирането на одобрените проектни 
предложения ще бъде усвоена сума-
та от 479 755, 02 лв.

Одобрен е проект № BG06RDNP001-19.085-0014 
„Транснационално сътрудничество за 

креативен туризъм в селските райони“ на 
„Местна инициативна група Девня – Аксаково“

Информация за приключили процедури 
за прием от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“
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На 31.07.2019 г. се проведе еднодневна информационна среща , във връзка с обявената на 26.07.2019 г. 
процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусек-
торни услуги в общността“, МИГ „Девня – Аксаково“ Представени бяха всички параметри на мярката, 
разписани в условията за кандидатсване. На информационната среща присъстваха 24 представители 
на общините Девня и Аксаково.

В периода 22-23 август 2019 г. от 10.00 ч. се проведе двудневно обучение  за местни лидери на терито-
рията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по 
мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 
и мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана 
по ПРСР за периода 2014-2020г. с финансовата подкрепа на ЕЗФРСР“.
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СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ 
информира своите потенци-
ални бенефициенти за след-
ните активни процедури за 
прием на проекти:

П р о ц е д у р а 
BG06RDNP001-19.298 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ – Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа ин-
фраструктура“ е с начален 
срок 20.08.2019 г. и краен срок 
10.12.2019 г. 

В рамките на първи краен 
срок няма подадени проектни 
предложения.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мяр-

ка 7.5. Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфра-
структура“, финансирана по 
Програма за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 
-2020г. са:

• Община Девня и Община 
Аксаково;

• Юридически лица с несто-
панска цел. 

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

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По  мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфра-
структура за отдих, туристическа 
инфраструктура от Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксако-
во“, финансирана по Програма 
за развитие на селските райони 
за периода 2014 -2020г. ще се 
предоставя финансова помощ 
за следните допустими за под-
помагане дейности: 

- Изграждане, реконструкция, 
ремонт, закупуване на оборуд-
ване и/или обзавеждане на 
туристически информационни 

центрове;
- Изграждане, реконструкция, 

ремонт, закупуване на оборуд-
ване и/или обзавеждане на 
посетителските центрове за 
представяне и експониране на 
местното природно и културно 
наследство;

- Изграждане, реконструкция, 
ремонт, закупуване на оборуд-
ване и/или обзавеждане на цен-
тровете за изкуство и занаяти с 
туристическа цел;

- Изграждане, реконструкция, 
ремонт и закупуване на съоръ-
жения за туристически атракции, 
които са свързани с местното 
природно, културно и/или исто-
рическо наследство и предоста-
вящи услуги с познавателна или 
образователна цел;

- Изграждане, реконструкция, 
ремонт и закупуване на съо-
ръжения за туристическа ин-
фраструктура (информационни 
табели и пътепоказатели за ту-
ристическите места и маршрути, 
съоръжения за безопасност, ве-
лоалеи и туристически пътеки).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са след-
ните разходи:

• Изграждането, включител-
но отпускането на лизинг, или 
подобренията на недвижимо 
имущество;

• Закупуването или вземането 
на лизинг на нови машини и 
оборудване, обзавеждане до 
пазарната цена на актива;

• Общи разходи, свързани с 
изброените по-горе, например 
хонорари на архитекти, инже-
нери и консултанти, хонорари, 
свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата 
устойчивост;

• Следните нематериални 
инвестиции: придобиването 
или развитието на компютърен 
софтуер и придобиването на па-
тенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки.
Кандидатите могат да подават 

своите проектни предложения 
само по електронен път, чрез 
ИСУН 2020 на следния интер-
нет адрес: https://eumis2020.
government.bg.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общият размер на безвъз-

мездната финансова помощ 
по настоящата процедурата за 
подбор на проекти по мярка 7.5. 
Инвестиции за публично полз-
ване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ 
от Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ е 170 000,00 
лева.

Съгласно разпоредбите на чл. 
42, ал. 4 на ПМС 161/2016 проце-
дурата за подбор на проекти в 
изпълнение на СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ ще бъде с 
два срока за кандидатстване в 
зависимост от остатъчния фи-
нансов ресурс след проведени-
те два приема. 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-
ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВА-
ТА ПОМОЩ:

Минималният размер на об-
щите допустими разходи за 
един проект е левовата равно-
стойност на 3000 евро (5867,40 
лева) .

Минималният размер на без-
възмездната финансова по-
мощ за един проект е левовата 
равностойност на 3000 евро 
(5867,40 лева)

Максимална стойност на об-
щите допустими разходи е лево-
вата равностойност на 200 000 
евро (391 160,00 лева).

Максимален размер на без-
възмездната финансова помощ 
за проект е левовата равно-
стойност на 86 920,95 евро (170 
000,00 лева). Съгласно финан-
совия план на Стратегията за 
Водено от общностите местно 
развитие одобрения финансов 
ресурс по мярка 7.5 „Инвестиции 

Информация за кандидатстване с 
проектни предложения по процедури за 
прием от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“
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за публично ползване в инфра-
структура за отдих, туристиче-
ска инфраструктура“ е в размер 
на 170 000,00 лева.

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер на 100% от 
общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане раз-
ходи в случай, че не е налице 
генериране на приходи. Когато 
се установи потенциал за гене-
риране на приходи, размерът на 
финансиране се определя въз 
основа на Анализ разходи-ползи 
(финансов анализ). В случаите, 
когато размерът на допустимите 
разходи по инвестициите е в 
размер до 50 000 евро за един 
обект, който е с установен потен-
циал за генериране на приходи 
се предвижда финансиране в 
размер на 100%.

Пълният пакет документи не-
обходими за кандидатстване по 
мярка 7.5. Инвестиции за публич-
но ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструк-
тура“ от Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“ са публи-
кувани на интернет страницата 
на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
– 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/.

П р о ц е д у р а 
BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Де-
вня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Про-
учване и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ 
е с начален срок 03.10.2019 г. и 
краен срок 06.11.2019 г. 

В рамките на първи краен срок 
няма подадени проектни пред-
ложения.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Местни поделения на вероиз-

поведания, регистрирани като 
юридически лица, съгласно чл. 
20 на Закона за вероизповеда-
нията или признати за юридиче-
ски лица по силата на чл. 10 от 
същия закон.

Задължително изискване е 
кандидатите да отговарят на 
разпоредбите на чл.18 от Наред-

ба № 22 за прилагане на подмяр-
ка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за ВОМР“

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
• възстановяване, реставра-

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

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
• Възстановяване, реставра-

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

• Закупуване на нови машини, 
оборудване и обзавеждане до 
пазарната им стойност, вклю-
чително чрез финансов лизинг;

• Придобиване на патентни и 
авторски права, лицензи, регис-
трация на търговски марки, до 
пазарната им стойност;

• Разходи, свързани с проекта, 
в т.ч. разходи за хонорари за ар-
хитекти, инженери и консултан-
ти, консултации за икономическа 
и екологична устойчивост на 
проекта, извършени както в про-
цеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението 
за подпомагане, така и по време 
на неговото изпълнение;

В рамките на определените 
срокове за прием на проектни 
предложения, кандидатите мо-
гат да подават своите проектни 
предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020 на 
следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg.

Всяко проектно предложение, 
което е подадено след обявени-
те крайни срокове не се присъе-
динява към оценителната сесия 
и не подлежи на оценка.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
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“ и е в размер 
на 100 000 лева.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-
ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВА-
ТА ПОМОЩ:

Минималният размер на общи-
те допустими разходи за един 
проект е левовата равностой-
ност на 3000 евро (5867,40 лева).

Максимална стойност на об-
щите допустими разходи е лево-
вата равностойност на 200 000 
евро (391 160,00 лева).

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

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 предло-
жение 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 
природно наследство на села-
та“ е 100 000,00 лева, съгласно 
одобрения Финансов план към 
Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

Пълният пакет документи не-
обходими за кандидатстване по 
мярка 7.6. „Проучване и инвес-
тиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване 
на културното и природно на-
следство на селата“ от Страте-
гията 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/.
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• Представяне на Процедура за 
подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – 
Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции 
за публично ползване в инфра-
структура за отдих, туристическа 
инфраструктура“

Обхват на мярката - цялата тери-
тория на МИГ “Девня-Аксаково“

Общ размер на БФП по мярката 
- 170 000 лв. 

Финансови параметри за проек-
тите:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3000 евро 
(5867,40 лева) .

Минималният размер на безвъз-
мездната финансова помощ за един 
проект е левовата равностойност на 
3000 евро (5867,40 лева)

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро (391 160,00 
лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проект е 
левовата равностойност на 86 920,95 
евро (170 000,00 лева). Съгласно 
финансовия план на Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие одобрения финансов ресурс по 
мярка 7.5 „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ е в 
размер на 170 000,00 лева.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер на 100% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи в случай, че 
не е налице генериране на приходи. 
Когато се установи потенциал за 
генериране на приходи, размерът на 
финансиране се определя въз основа 
на Анализ разходи-ползи (финансов 
анализ). В случаите, когато размерът 
на допустимите разходи по инвес-
тициите е в размер до 50 000 евро 
за един обект, който е с установен 
потенциал за генериране на приходи 
се предвижда финансиране 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“ (финансов 
анализ) .

Допустими кандидати:
Община Девня и Община Аксаково;
Юридически лица с нестопанска 

цел. 
Задължително изискване е канди-

датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кан-
дидатът/получателят на финансова 

помощ има постоянен адрес (за 
физическите лица), или седалище и 
адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“ и осъществява дейностите по 
проекта на същата територия.

Допустими дейности:
1. Изграждане, реконструкция, 

ремонт, закупуване на оборудване 
и/или обзавеждане на туристически 
информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ре-
монт, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на посетителските цен-
трове за представяне и експониране 
на местното природно и културно 
наследство;

3. Изграждане, реконструкция, 
ремонт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на центровете за из-
куство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, 
ремонт и закупуване на съоръжения 
за туристически атракции, които са 
свързани с местното природно, кул-
турно и/или историческо наследство 
и предоставящи услуги с познавател-
на или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, 
ремонт и закупуване на съоръжения 
за туристическа инфраструктура (ин-
формационни табели и пътепоказате-
ли за туристическите места и марш-
рути, съоръжения за безопасност, 
велоалеи и туристически пътеки).

Условия за допустимост на  дей-
ностите

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 Зако-
на за културното наследство (ЗКН) 
с Министерството на културата за 
опазване на недвижимото културно 
наследство.

3. Към проектите, включващи разхо-
ди 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 предвидените 
строително-монтажни работи не се 
изисква одобрен инвестиционен про-
ект съгласно Закона за устройство на 
територията;

б) одобрен инвестиционен проект, 
изработен във фаза „Технически 
проект” или „Работен проект” в съот-
ветствие с изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба 
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържа-

нието на инвестиционните проекти 
(ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

в) подробни количествени сметки, 
които са заверени от правоспособно 
лице;

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

д) становище на главния архитект с 
подробно описание на инвестицион-
ното намерение, че строежът не се 
нуждае от издаване на разрешение 
за строеж, когато издаването му не 
се изисква съгласно Закона за устрой-
ство на територията;

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

5. Проектите, които включват раз-
ходи за преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавеждане, 
се придружават с разрешение за по-
ставяне, издадено в съответствие с 
изискванията на Закона за устройство 
на територията.

6. Документ за собственост на земя 
и/или друг вид недвижим имот, обект 
на инвестицията, или документ за уч-
редено право на строеж върху имота 
за срок не по-малък от 6 години, счи-
тано от датата на подаване на проект-
ното предложение към стратегията 
за ВОМР (когато е учредено срочно 
право на строеж) или документ за 
ползване върху имота, валиден за 
срок не по-малък от 6 години, считано 
от датата на подаване на проектното 
предложение към стратегията за 
ВОМР, вписан в районната служба по 
вписванията, а в случай на договор 
за аренда на земя - и регистриран 
в съответната общинска служба по 
земеделие на Министерството на 
земеделието, храните и горите, в слу-
чаите на обновяване на сгради и/или 
помещения, за които не се изисква 
издаване на разрешение за строеж, 
съгласно Закона за устройство на 
територията;

7. 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 ръковод-
ство на лица, вписани в регистъра 
по чл. 165 от Закона за културното 
наследство.

8.  Предвидените дейности да се 
изпълняват в съответствие с Про-
грамата за развитие на туризма на 
територията на община Девня или 
община Аксаково, ако към датата на 

Презентирани теми от обучението (извадка)
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кандидатсване има одобрена такава 
програма за съответната община;

9. В случай, че дейностите се из-
вършват на терени, които подлежат 
на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 
1 от ЗОЗЗ, да се представи проект за 
рекултивация на нарушените терени 
или Залесяване на териториите с 
подходящи растителни видове, ко-
гато националното законодателство 
изисква да се прилагат тези мерки.

Допустими разходи
1. Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следните 
разходи:

 1.1. Изграждането, включително 
отпускането на лизинг, или подобре-
нията на недвижимо имущество;

1.2. Закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
обзавеждане до пазарната цена на 
актива;

1.3. Следните нематериални ин-
вестиции: придобиването или раз-
витието на компютърен софтуер и 
придобиването на патенти, лицензи, 
авторски права, търговски марки.

1.4. Разходи, свързани с проекта:
1.4.1. Разходи за предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за ар-
хитекти, инженери и консултанти. 
Допустимите разходи за проектиране 
се изчисляват върху допустимите 
разходи за проектирания обект ;

1.4.2. Разходи свързани с консул-
тации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания 
за техническа осъществимост на 
проекта, извършени както в проце-
са на подготовка на проекта преди 
подаване на заявлението за подпо-
магане, така и по време на неговото 
изпълнение, Разходи за  попълване 
на анализ разходи- ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и 
отчитането на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта, които не 
могат да надхвърлят 5 на сто от раз-
мера на допустимите разходи.

2. Разходите по т. 1.4.  не трябва 
да надхвърлят 12% от общия размер 
на допустимите разходи по проекта.

3. Оперативните разходи, свър-
зани с предоставянето на услугите 
са недопустими за подпомагане по 
мярката.

4. Разходи различни от посочените 
в т. 1.2, свързани с договора за лизинг, 
например марж на лизингодателя, 
разходи за рефинансиране на лихви, 
административни разходи и разходи 
за застраховка са недопустими за 
подпомагане по мярката.

5. 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 по-
даване на заявката за междинно 

или окончателно плащане за същия 
актив.

6. За всеки заявен за финансиране 
разход по т.1, кандидатът представя 
най-малко три съпоставими незави-
сими оферти в оригинал. Кандидатът 
представя и решение за избор на 
доставчика/изпълнителя, запитва-
не за оферта по образец съгласно 
приложение No13 от Условията за 
кандидатстване, а когато не е из-
брал най-ниската оферта – писмена 
обосновка за мотивите, обусловили 
избора му. В тези случаи Комисията 
за подбор на проектни предложе-
ния извършва съпоставка между 
размера  на разхода, посочен във 
всяка от представените оферти, като 
одобрява за финансиране разхода 
до най-ниския му размер, освен ако 
кандидатът е представил мотивирана 
обосновка за направения избор, осно-
ван на икономическите особености и 
технически решения на строителния 
метод и/или предоставената услуга.

7. В случаите по т. 6 оферентите, 
когато са местни лица, трябва да 
са вписани в търговския регистър, 
а оферентите – чуждестранни лица, 
следва да представят документ за 
правосубектност съгласно нацио-
налното им законодателство. Офе-
рентите на строително-монтажни 
работи, местни и чуждестранни лица, 
трябва да бъдат вписани в Централен 
професионален регистър на строите-
ля, съгласно Закона за Камарата на 
строителите и да могат да извърш-
ват строежи и/или отделни видове 
строителни и монтажни работи от 
съответната категория съгласно из-
искванията на чл. 3, ал. 2  от Закона за 
Камарата на строителите. Изискване-
то за вписване в централния профе-
сионален регистър на строителя не 
се прилага когато строежът е шеста 
категория, съгласно класификацията 
в чл. 137, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията и Наредба № 1 
от 30 юли 2003 г. за номенклатурата 
на видовете строежи.

8. За кандидати, които са възложи-
тели по чл. 5 и 6 от Закона за общест-
вените поръчки, обосноваността  на 
заявените за финансиране разходи 
по т. 1  се  преценяват чрез предста-
вяне на най-малко три съпоставими 
независими оферти в оригинал, по 
които оферентите трябва да отгова-
рят на изискванията на т. 7.

Срок за изпълнение на проектите
Настоящата процедура не пред-

вижда минимален срок за изпълне-
ние на проектите.

Максималният срок за изпълнение 
на проектите се определя в зависи-
мост от характера на всеки проект и 
задълженията на кандидата като въз-
ложител по Закона за обществените 
поръчки, както следва:

1. Двадесет и четири месеца от да-
тата на подписването на договора за 

предоставяне на финансова помощ с 
РА за ползватели на помощта, които 
не се явяват възложители по чл. 5 и 6 
от Закона за обществените поръчки;

2. Тридесет и шест месеца от да-
тата на подписването на договора за 
предоставяне на финансова помощ с 
РА за ползватели на помощта, които 
се явяват възложители по чл. 5 и 6 
от Закона за обществените поръчки.

Крайният срок за изпълнение и 
отчитане на проектите не може да 
бъде по-късно от 30 юни 2023 г.

• Представяне на Процедура за 
подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – 
Аксаково“ – Мярка 8.1 „Залесяване и 
поддръжка“ 

Обхват на мярката- цялата тери-
тория на МИГ “Девня-Аксаково“

Общ размер на БФП по мярката 
- 70 000 лв. 

Финансови параметри за проек-
тите:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 2500 евро 
(4889,50 лева) .

Минималният размер на безвъз-
мездната финансова помощ за един 
проект е левовата равностойност на 
2500 евро (4889,50 лева);

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро (391 
160,00 лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проект е 
левовата равностойност на 35 790,98 
евро (70 000,00 лева). Съгласно 
финансовия план на Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие одобрения финансов ресурс по 
мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ 
е в размер на 70 000,00 лева.

Интензитетът на финансовата по-
мощ: Подпомагането по тази мярка е 
100% от общите допустими разходи 
за създаване. 

Допустими кандидати:
Физически и юридически лица и 

местни поделения на вероизповеда-
нията, собственици на земеделски и 
неземеделски земи;

Общини, собственици/стопанисва-
щи земеделски и неземеделски земи;

Юридически лица - частноправни 
субекти, стопанисващи земеделски и 
неземеделски земи, в т.ч. и Държавни 
предприятия по чл. 163 от Закона за 
горите, управляващи земеделски и 
неземеделски земи.

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“.

Допустими дейности:
1. Почвоподготовка;
2. Закупуване на залесителен ма-

териал;
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3. Транспорт и временно съхране-
ние на залесителния материал;

4. Разходи за труд при залесяване;
5. Третиране на фиданките с не-

обходимите предпазни и защитни 
материали (например, заразяване с 
мицел или азот фиксираща бактерия, 
осъществено индивидуално или чрез 
ограждане на залесената площ);

6. Ограждане на залесената тери-
тория (където това е необходимо);

7. Попълване (презасяване или 
презасаждане);

8. Годишна премия за хектар, която 
покрива разходите за пропуснатите 
земеделски доходи и за поддръжка, 
включително ранни и късни про-
чиствания, и се изплаща в продълже-
ние на максимален срок от 12 години 
от датата на предоставянето ѝ;

9. Превантивни действия срещу 
дивеч, пасящи животни, вредители 
и болести, за да се осигурят дълго-
срочни резултати и да се избегне 
проваляне на залесяването;

10. В случаи, когато поради тежки 
екологични или климатични условия, 
не може да се очаква чрез засаж-
дането на дървесни видове да се 
създаде горска покривка, бенефици-
ентът може  да създаде и поддържа 
покривка от храстова растителност, 
като осигурява същото равнище на 
грижи и опазване, каквото се прилага 
и за горите;

11. Разходи за закупуване на земя, 
когато са пряко свързани с изпълне-
нието на проекта и не надхвърлят 10 
% от общите допустими разходи по 
проекта.

Условия за допустимост на  дей-
ностите:

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 
съответния компетентен орган по 
околна среда 

2. За създаване на горски култури 
се използват само дървесни видове 
според типа на месторастенето, а от 
тях се дава предпочитание на мест-
ните видове.

3. Не-местни видове да се използ-
ват само такива,  за които при оценка 
на въздействията не е установено, че 
застрашават биологичното разноо-
бразие и екосистемните услуги или 
че оказват отрицателно въздействие 
върху здравето на човека.

4. Проектите на кандидати общи-
ни са допустими за подпомагане, в 
случай че предвижданите дейности 
съответстват на приоритетите на 
общинския план за развитие на съ-
ответната община, приет с решение 
на общинския съвет

Условия за допустимост на  дей-
ностите

5. Проектите се изпълняват върху 
имот – собственост на кандидата 
или се управляват от кандидата. 
Всички кандидати трябва да дока-
жат собственост на земята, която 
ще залесяват или правото си да я 
стопанисват.

6. Земята, която ще се залесява 
трябва да попада в район с лесистост 
по-малка от 60% или в район с висок 
или среден риск от ерозия.

7. Минималната площ за залесява-
не трябва да бъде както следва:

• за физически и юридически лица и 
местни поделения на вероизповеда-
нията, собственици на земеделски и 
неземеделски земи – 0.5 ха;

• за общини, собственици/стопа-
нисващи земеделски и неземеделски 
земи – 1.0 ха;

• за юридически лица - частноправ-
ни субекти, стопанисващи земедел-
ски и неземеделски земи – 1.0 ха.

8. Минималният процент на 
прихващане на новосъздадената 
гора е по-висок от 25%.

Условия за допустимост на  
дейностите:

9. Залесяванията трябва да се 
извършват съгласно Закона за 
горите и свързаните с него подза-
конови нормативни актове.

10. В случаите на залесяване 
на държавна земя, подкрепа се 
предоставя само ако органът, 
който стопанисва тази земя е 
юридическо лице частно-правен 
субект или община.

11. Помощта за залесяване на 
земя, собственост на държавата, 
или за бързорастящи дървета 
покрива само разходите по зале-
сяването.

12. Попълването на новосъзда-
дените горски култури е допусти-
мо само през първата година, ако 
прихващането, установено при 
есенната инвентаризация е между 
25 и 80 %.

Допустими разходи:
1. Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следни-
те разходи:

1.1. Почвоподготовка;
1.2. Закупуване на залесителен 

материал;
1.3. Транспорт и временно съх-

ранение на залесителния мате-
риал;

1.4. Разходи за труд при зале-
сяване;

1.5. Третиране на фиданките 
с необходимите предпазни и 
защитни материали (например, 
заразяване с мицел или азот фи-
ксираща бактерия, осъществено 
индивидуално или чрез огражда-

не на залесената площ);
1.6. Ограждане на залесената 

територия (където това е необ-
ходимо);

1.7. Попълване (презасяване 
или презасаждане);

1.8. Годишна премия за хектар, 
която покрива разходите за про-
пуснатите земеделски доходи и за 
поддръжка, включително ранни и 
късни прочиствания, и се изплаща 
в продължение на максимален 
срок от 12 години от датата на 
предоставянето ѝ;

Допустими разходи:
1.9. Превантивни действия сре-

щу дивеч, пасящи животни, вреди-
тели и болести, за да се осигурят 
дългосрочни резултати и да се из-
бегне проваляне на залесяването;

1.10. В случаи, когато поради 
тежки екологични или климатични 
условия, не може да се очаква 
чрез засаждането на дървесни 
видове да се създаде горска по-
кривка, бенефициентът може да 
създаде и поддържа покривка от 
храстова растителност, като оси-
гурява същото равнище на грижи 
и опазване, каквото се прилага и 
за горите;

1.11. Разходи за закупуване на 
земя, когато са пряко свързани 
с изпълнението на проекта и не 
надхвърлят 10 % от общите допус-
тими разходи по проекта.

Срок за изпълнение на про-
ектите:

Настоящата процедура не пред-
вижда минимален срок за изпъл-
нение на проектите. Максимал-
ният срок за изпълнение на про-
ектите се определя в зависимост 
от характера на всеки проект и 
задълженията на кандидата като 
възложител по Закона за общест-
вените поръчки, както следва:

1. Двадесет и четири месеца от 
датата на подписването на дого-
вора за предоставяне на финан-
сова помощ с РА за ползватели 
на помощта, които не се явяват 
възложители по чл. 5 и 6 от Закона 
за обществените поръчки;

2. Тридесет и шест месеца от да-
тата на подписването на договора 
за предоставяне на финансова 
помощ с РА за ползватели на 
помощта, които се явяват възло-
жители по чл. 5 и 6 от Закона за 
обществените поръчки.

Крайният срок за изпълнение 
и отчитане на проектите не 
може да бъде по-късно от 30 
юни 2023 г.


