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ОБЯВА 
 

Сдружение „Местна инициативна група - Лом” открива процедура за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.399 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби 

инфраструктура 

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

Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

Основната цел на процедурата:  

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от ПРСР  е отнесена към Приоритет 2 „Подобряване средата на живот в МИГ 

ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата среда в населените места“ от 

Стратегията на МИГ-ЛОМ. Стратегическа цел 2.1. е фокусирана върху подпомагането 

оживлението и повишаване привлекателността на средата в града и в населените места извън 

общинския център.  

 

Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността 

и икономическото развитие на територията на МИГ -ЛОМ 
 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Мярка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  

малка по мащаби инфраструктура” 

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

➢ Община Лом; 

➢ Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния 

живот; 

➢ Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности свързани с 

културния живот; 

➢ МИГ-ЛОМ. 

Допустими са само кандидати със седалище на територията  на МИГ ЛОМ. 
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3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари; 

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения 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. 

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Допустими за подпомагане са следните разходи: 

 

1.Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 

реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности: 

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 

б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по буква „а“. 

 

2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им 

стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности. 

 

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на 

търговски марки, до пазарната им стойност. 

 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса 

на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите 

разходи по проект. Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
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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 не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи 

 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Първи прием: 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 05.08.2020 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа 19.10.2020 

 

Втори прием 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 17.02.2021 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа 31.04.2021 

 

Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия 

прием. 

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. 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общ размер на БФП е 50 338.35 лв (100%), от които средства от ЕЗФРСР 45 304.52 лв(90%) и 

национално съфинансиране 5 033,83 лв. (10%) 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от 
него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лв. 

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лв. 

 

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи: 

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лв. 

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лв. 

Процент на съфинансиране: до 100% 
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9. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР /ОЦЕНКА Максимален брой точки 

1 Въздействие върху населението на проекта 

Резултатите от проекта ще достигнат до над 200 души 

–  10 точки 

Резултатите от проекта ще достигнат до 200 души  

        –  5 точки  

 

10 

 

 

2 Проектът съдържа мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 

15 

3 Проектът включва подобряване на инфраструктура за 

социална или културна дейност, или обществена дейност 

10 

4 Проектът предвижда допълнителни съоръжения за хора 

с увреждания, извън законово изискуемите съгласно 

вида на строежа 

2 

5 Проектът се реализира в населени места или територии 

извън общинския център 

15 

6 Проектът надгражда друг вече реализиран проект 6 

7 Кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел или 

Читалище 

15 

8 Проектът ще създаде работни места при изпълнение на 

допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна 

ръка/ 

5 

 ОБЩО 78 

 

МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 

ОЦЕНКА Е 20 ТОЧКИ  НА ПРОЕКТ. 

9. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: В.Ценова –експерт стратегия, тел. 0888252701 е-mail: office@miglom.org 

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

- на сайта на МИГ ЛОМ  /www.http://miglom.org; 
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- на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 

България - http://www.eufunds.bg.;  

- на сайта на ИСУН - https://umis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active; 

-  

 

Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до три седмици 

преди изтичане на срока за кандидатстване на електронната поща на МИГ  miglom@abv.bg,  

www.http://miglom.org . Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ, ПРСР и в ИСУН, 

в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване. 

 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път 

чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 

ЕС в България (ИСУН 2020)  
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