ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Утвърждавам:........................*
/Валентина Димулска – Председател на УС/
*Заличена информация съгл. ЗЗЛД

ОБЯВА
за прием на проектни предложения
по подмярка 7.2. - “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ ХАРМАНЛИ”, финансирана по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони
На основание Решения № 428, № 429, № 430 и № 431 на Управителния съвет на сдружение
“МИГ Харманли” от 15.11.2021 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и
Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли”
СДРУЖЕНИЕ “МИГ ХАРМАНЛИ”
обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2.
Наименование на процедурата:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.557 „МИГ Харманли“: Подмярка 7.2. –
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
1. Подобряване на средата на живот на територията на „МИГ Харманли“;
2. Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги
за населението.
Обхват: По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща
обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието,
здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията,
енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура,
спорта и отдиха.
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Допустими кандидати:
1. Община Харманли;
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;
4. ВиК оператори за дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на
канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации
с под 2 000 е.ж. в селските райони.
ВАЖНО! Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на
управление на територията на действие на МИГ Харманли (за ЮЛ) и постоянен адрес (за ФЛ) и
да осъществява дейностите по проекта на територията на МИГ Харманли – община Харманли.
Допустими 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 водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за
доизграждане, без ново строителство 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 трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 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 планировка и подобряване на прилежащите пространства;
8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.
Допустими за финансова помощ са следните разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо
имущество;
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б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до
пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и
консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
Разходите за попълване на анализ разходи - ползи (финансов анализ), извършване на
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги,
свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не
следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане
по подмярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, 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 подмярката.
Период за прием:
Началната дата: 20.12.2021г.
Процедурата за прием на проекти е с няколко срока за подаване на проектни предложения:
Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 14.02.2021 година, 17:00 часа.
Втори срок за подаване на проектни предложения:
Октомври 2022 година – Декември 2022 година.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения, ще бъде проведен само при наличие на
остатъчен финансов ресурс по процедурата.
Бюджет на приема: 404 300,56 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
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Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 13 690,60 лева - (7 000,00 евро).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 160,00 лева - (200 000,00 евро).
Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер:
- За общини, ЮЛНЦ в обществена полза и читалища се предвижда 100% финансиране в случай,
че не е налично генериране на приходи.
- 70% от общите допустими разходи за проекти извън горните случаи.
Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат, не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за един обект.
Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от
общинско значение за един кандидат, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро за един обект.
Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест:
Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка,
членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да
извършат проверка на представения анализ Разходи – ползи, съгласно Таблицата:
Проверка анализ „Разходи – ползи“
Интензитетът на помощта заявен от кандидата е в съответствие с
представения анализ „Разходи – ползи“:
За всички допустими кандидати - общини, ЮЛНЦ и читалища
финансирането е 100% в случай, че проектът не генерира нетни
приходи или проектът генерира нетни приходи, но размерът на
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не
надхвърля 391 160,00 лв. /или 200 000 евро/.

Да/Не/Непр.

Да/Не/Непр.

2. В случай, че проектът генерира нетни приходи и размерът на
допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта надхвърля
391 160,00 лв. /или 200 000 евро/, размерът на финансовата помощ се
определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ).
3. Заявената от кандидата БФП е в съответствие с определения
интензитет на помощта, съгласно анализ „разходи - ползи“.
Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест:
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1. Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за
периода 2014-2020г. - 20т.
2. Проекти, обхващащи територията на повече от едно или осигуряващи ползи за
повече от едно населено място - 15т.
3. Проекти за подобряване на публична инфраструктура - 20т.
4. Проекти, осигуряващи базови услуги за населението – 20т.
5. Проекти, консултирани с местната общност - 20т.
6. Кандидати, които не са получили до момента помощ от Общността за подобна
инвестиция – 5т.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За
финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване
на общия размер на бюджета по процедурата.
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните
критерии минимален брой – 5т.
В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по
критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще
бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия „Проекти, отговарящи на
приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020г.“. Допълнителни
точки по критерии няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се
прилагат само за допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по
критериите за оценка и недостигащ финансов ресурс.
В случай, че две или повече проектни предложения отговарят на критерия: „Проекти,
отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020г.“,
ще бъде дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата
помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след
писмено съгласие на кандидат/ите и представен допълнителен финансов анализ. Ако кандидат
откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на
другия/те кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на
финансовата помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща
процедура за прием на проекти.
Лица за контакт:
Диана Гочева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0882/630615;
Петя Иванова – Експерт, моб. тел.: 0884/905405;
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Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
-

в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
на електронната страница на „МИГ Харманли“- https://www.mig-harmanli.org/main.php - и
в офиса на МИГ - гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ № 6, ет. 2.

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 7.2. от Стратегията за
ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата
за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване
на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със
системата.
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