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О Б Я В А  

 

за прием на проектни предложения  към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла 

 

 

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по Мярка 7.5.  „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с два 

крайни срока за кандидатстване 

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.  

 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 

Цели и обхват на мярката: Мярка 7.5. от Стратегията за ВОМР цели развитието на 

туристическата инфраструктура и туристически атракции на територията на МИГ Долни 

Чифлик и Бяла като  основа за развитието на туризма, разкриване на потенциала, валоризация и 

популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на 

МИГ, вкл. чрез дигитализация и създаване на електронни бази данни.  

  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

МИГ „Долни Чифлик и Бяла” - мярка Мярка 7.5.  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 
 

 

 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 

1. Община Долни Чифлик; 

2. Община Бяла; 

3. Юридически лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на 

действие на МИГ и осъществяващи дейностите по проект на територията на действие на 

МИГ. 
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 ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

По подмярка 7.5. от Стратегията за ВОМР се предоставя безвъзмездна финансова помощ за 

следните допустими за подпомагане дейности: 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни центрове; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителките центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

• 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; 

• 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 

 

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. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната 

и икономическата устойчивост; 

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на 

компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки. 

 Разходите по т. „4“ не могат да надвишават 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „3“. 

 Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по подмярката. 

 Разходи, различни от посочените в т. „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 подмярката. 
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 Разходите по т. 3 общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите 

инвестиционни разходи. 

 Консултациите, по т. 3 се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни 

изследвания и маркетингови стратегии или 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 и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите 

разходи. 

 

 ПЕРИОД НА ПРИЕМ И  МЯСТО  ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Първи краен срок: 

Начална дата за прием на проектни предложения по първи краен срок: 01.06.2020 г.  

Краен срок за представяне на предложенията по първи краен срок: 03.08.2020 г., 17:30 

часа 

 

Втори краен срок: 

Начална дата за прием на проектни предложения по втори краен срок: 30.10.2020 г.  

Краен срок за представяне на предложенията по втори краен срок: 04.12.2020 г., 17:30 часа 

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма 

подадени и одобрени проекти по първия краен срок за кандидатстване, или ако има такива, е  

останал наличен  финансов  ресурс  по  мярката. В  случай,  че  няма  наличен  финансов ресурс 

за втория  прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена. 

 

Място на подаване на проектните 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. 

 

 БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общият финансов ресурс по процедурата е 293 370,00 лв. 

 

 

 ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТИТЕ 

https://eumis2020.government.bg/


                                          
                       
            
 
 
 
    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

   ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020 Г.) 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
 

Страница 4 от 6 
 

 

• Минимална стойност на допустимите разходи за 1 проект по Стратегията за ВОМР:  

левовата равностойност на 5 000 евро или 9 779,00 лева. 

• Максимална стойност на допустимите разходите за 1 проект по Стратегията за ВОМР: 

левовата равностойност на 80 000 евро или 156 464,00 лева. 

 

 

 РАЗМЕР И ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ  

 

• Интензитетът на финансовата помощ по мярка 7.5. от Стратегията за ВОМР 100 % от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след 

извършване на инвестицията не генерират нетни приходи (съгласно извършен анализ 

„разходи-ползи“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ; 

• 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), с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 

000 евро, и за проекти за инвестиции изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, 

закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, 

включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства. 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЕЖЕСТ НА КРИТЕРИИТЕ ПО 

МЯРКА 7.5 

 

 

N Критерии Минимално изискване Брой 

точки 

1. Проектът допринася за 

разкриване на 

потенциала/валоризация или 

популяризиране на местното 

природно и културно 

наследство 

Минимум 50 % от инвестиционните 

разходи по проекта са предназначени за: 

-туристически атракции или посетителски 

центрове, свързани с представяне и 

експониране на местното природно, 

културно или историческо наследство; 

-за туристическа инфраструктура - 

20 т.  
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информационни табели и пътепоказатели 

за туристическите места и маршрути, 

съоръжения за безопасност, велоалеи и 

туристически пътеки. 

2. Проектът е има за цел 

маркетинг на туристическата 

дестинация Долни Чифлик и 

Бяла чрез популяризиране на 

местното изкуство и занаяти.. 

Минимум 50 % от инвестиционните 

разходи по проекта са предназначени за 

изграждане, реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центрове за изкуство и 

занаяти, имащи за цел маркетинг на 

дестинацията Долни Чифлик и Бяла. 

20 т. 

3. Проекти, осигуряващи 

подобряване на околната среда 

и постигащи екологичен ефект 

и въздействие. 

Инвестициите по проекта ще допринесат 

за подобряване на околната среда, вкл. 

чрез мерки за подобряване на 

енергийната ефективност  

10 т. 

4. Проектът обхваща повече от 

едно населено място: 

Проектът обхваща две населени места от 

територията на МИГ 

10 т. –  

Проектът обхваща три населени места от 

територията на МИГ 

20 т.  

Проектът обхваща над три населени 

места 

30 т. 

5. Проектът е свързан с 

въвеждането на иновации за 

насърчаване развитието на 

туризма на територията на 

МИГ. 

Проектът предвижда разработването и 

внедряването в практиката на нов или 

значително подобрен продукт (стока или 

услуга), нов процес, нов маркетингов 

метод, или нов организационен метод, 

организация на работното място, или 

външни връзки, които водят до 

развитието на туризма на територията на 

МИГ. 

20 т. 

 

Минимален брой точки по подмярка 7.5.: 10 точки 
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Максимален брой точки по подмярка 7.5.: 100 точки 

 

 

 

 ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

За контакти:  

инж. Коста Стоянов  – изпълнителен директор на МИГ Долни Чифлик и Бяла; 

Венелин Миланов – експерт ВОМР 

Цветелина Минчева – технически сътрудник 

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 

17.00 часа в офиса на МИГ „Долни Чифлик и Бяла” на адрес: гр.Бяла, област Варна, ул. „Иван 

Калчев” № 2, тел.: 0878 945154, 0889200102, 0886810024 

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. 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:  migd4b@abv.bg  

Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и в 

ИСУН в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. 

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:  

- на сайта на сдружение МИГ “Долни Чифлик и Бяла” : http://mig-db./org  

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно 

кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/  

 

 НАЧИН ЗА 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) в модула за електронно 

кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 
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