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ОБЯВА 

 
за прием на проектни предложения 

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване: 

 

 

Процедура BG06RDNP001-19.252 СНЦ "МИГ Тутракан – Сливо поле",  

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ 

 

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: 

 

•  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

 

2. Допустими кандидати: 

 

• Местни поделения на вероизповеданията регистрирани като юридически лица 

съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица 

по силата на чл. 10 от същия закон. 

. 

3. Допустими дейности: 

 

• Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с 

религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства. 

 

 

4. Допустими разходи: 

 

1. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства;  

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

пазарната цена на актива;  

3. Нематериални инвестиции: придобиване на патентни и авторски права, лицензи, 

регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност  
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4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост;  

 

Допустимите разходи по т. 4 неможе да надхвърлят следните стойности:  

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходитепо 

т. 4 немогат данадхвърлят 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;  

2. законсултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по 

т. 4 немогат да надхвърлят 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;  

3. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-

монтажни дейности, като част от разходитепо т. 4 не могат да надхвърлят 4 на сто от 

допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;  

4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 немогат да надхвърлят 2 

на сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3;  

5. разходите за авторски надзор, като част от разходитепо т. 4 не могат да надхвърлят 1 на 

сто от допустимите разходи по т. 1, 2 и 3. Разходите по т. 2 и 3 са допустими само в 

случай, че се Кандидатства за разходи по т. 1 и са необходими за постигане на Целите на 

мярката и на СВОМР. Разходите по т. 4 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 

януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите т. 4, са допустими, ако са 

извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички 

свързани с тях плащания са направени. 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 подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за 

същия актив. 

 

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения: 

 

Първи прием: Начален срок: 15.02.2021 г. Първи краен срок за подаване на 

проектните предложения е 17.05.2021 -  17.00 часа.  

Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на 

Първи прием 

 

6. Бюджет на приема:  

 

Размер на БФП по първи прием – 20 000 лева (двадесет хиляди лева). 

 

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 
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проект: 

 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 лева;  

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 20 000 лева; 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 7 500 лева;  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 20 000 лева; 

 

Проекти, при които след извършване на инвестицията не е налично генериране на 

нетни приходи, финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи 

потенциал за генериране на нетни приходи. 

 

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест: 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  точки 

Проектът включва предложения на хора от местната общност, отговарящи на 

конкретни нужди и очаквания от предлаганата дейност; 

40 

 

Проектът включва дейности за опазване на културната идентичност на местната 

общност 

20 

 

Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ползвателите за 

поддръжка на инфраструктурата; 

40 

Максимален брой точки 100.  

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по               

приоритетните критерии минимален брой – 60 т.          

 

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 

 

Лице за контакт: Ангел Ангелов – Експерт по прилагане на СВОМР 

офис: СНЦ “МИГ Тутракан – Сливо поле″ 

ул. „Трансмариска“ №10  

Област Силистра, Община Тутракан 

7600 гр. Тутракан 

телефон (офис): 0878 216 111 

e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

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, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две 
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седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

 

Въпроси: 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща: 

mig_tutrakan.slivopole@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата 

за подбор на проекти.   

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

• на електронната страница на „МИГ Тутракан – Сливо поле“: http://mig.tutrakan-

slivopole.bg/;  

• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg; 

 

10. 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). 
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