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ОБЯВА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

Процедура BG06RDNP001 – 19.240  

по подмярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат 

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии 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. 

 

Цел на настоящата процедура: 

Подмярката има за цел създаване на условия за оползотворяване на туристическите ресурси и 

потенциал на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично 

ползване от населението и от посетителите и туристите в района на общините Завет и Кубрат.  

Допустими кандидати по процедурата са: 

1. Община Завет и Община Кубрат; 

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на Община Завет или на 

територията на община Кубрат. 

 

Допустими дейности за финансиране са:  

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

туристически информационни центрове. 

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

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство. 

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

центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел. 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, 

които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и 

предоставящи услуги с познавателна или образователна цел. 
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5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 

маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

Допустими разходи по мярката са: 

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

3. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 

софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.  

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, като разходи за проучвания, разходи за 

архитекти, инженери за изготвяне на проектно-сметна документация, разходи, свързани с 

консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, разходи по управление и 

отчитане на проектите. Разходите по т. 4 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на преките 

инвестиционни разходи по т.1-3. 

5. Консултациите, пред-проектните проучвания, подготовката и окомплектоването на пакета 

от документи за кандидатстване, както  и консултантски услуги, свързани с изпълнението и 

отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не могат да надвишават 5 % от 

сумата на допустимите разходи по т.1-3 и са част от общите раходи, описани в  т.4 по-горе.  

 

Период за прием: 

1-ви период на прием на проектни предложения: 

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 25.04.2019 г.   

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 07.06.2019 г. 

2-ри период на прием на проектни предложения:  

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 11.11.2019 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 07.01.2020 г. 

 

Бюджет на приема: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е: 176022,00      
лева (100 %), от които 158419,80  лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 17602,20  
лева (10 %)  - Национално съфинансиране.  
 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:  176022,00  лева. 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след 

приключването на първия прием. 

Интензитет на подпомагане:   

 

Размерът на финансовата помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е до 100% от допустимите разходи в 

зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 80 000 евро. 
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Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен 

проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”е 156464,00 лева. 

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект са 

както следва: 

Минимален размер на допустимите разходи: 19558,00 лева. 

Максимален размер на допустимите разходи: 391 160.00 лева.  

 

Начин на подаване на проектни предложения: 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Критерии за оценка на проектните предложения: 

 

  Критерии за избор на проекти: 

7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 

 точки 

1 Резултатите от проекта ще се ползват от над 500 жители и 

посетители на населеното място годишно 

10 

2 Проектът е за инвестиция, която е съвсем нова за 

територията или населеното място 

10 

3 Проектът създава поне 3 временни работни места при 

изпълнение на допустимите дейности 

10 

4 Проектът предвижда създаване на поне 1 трайно работно 

място след изпълнението му 

10 

5 Проектът предвижда създаване на достъпна среда за хора с 

увреждания 

10 

6 Проектът предвижда да включва техники и програми за 

интерпретация и анимация за хората с увреждания 

20 

7 Проектът  осигурява благоустрояване на средата и постига 

положителен екологичен ефект и въздействие 

30 
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Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за 

подбор.   

 

 Място за достъп до допълнителна информация: 

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения (17.05.2019 г.). Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 

поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти. 

Адрес на електронна поща: mig_zavet.kubrat@abv.bg  

Лица за контакт: Галя Драганова - изп. директор, тел.: 0879 038605 

       Гюлджан Касим – експерт СВОМР, тел.: 0879 037553 

 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ Завет – Кубрат” - http://www.mig-zavet-kubrat.eu; 

- на сайта на ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active 
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