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ОБЯВА 

 
за прием на проектни предложения 

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

кандидатстване: 

 

 

Процедура BG06RDNP001-19.619 на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" за 

 Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия” 

 

Първи прием 

 

 

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: 

 

•  Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията 

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

 

2. Допустими кандидати: 

 

• Общини Тутракан и Сливо поле за всички дейности, а в строителните граници на гр. 

Тутракан за дейности свързани със социална, културна, образователна инфраструктура и 

енергийна ефективност в общински сгради, само ако са свързани с оборудване, 

обзавеждане или подобряване на прилежащите пространства съгласно допустимата 

дейност;  

 

• ЮЛНЦ регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с 

изключение на юридически лица с нестопанска цел, в които един от учредителите и/или 

членовете е община, - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, 

и културния живот;  

 

• Читалища - за дейности, свързани с културния живот;  

 

• СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ 

 

3. Допустими дейности: 
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•  Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към 

тях;  

• Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение, като паркове, площади, градинки, улично озеленяване;  

• Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;  

• Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги;  

• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна 

инфраструктура;  

• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на 

обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства;  

• Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение. 

 

4. Допустими разходи: 

 

a) Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или 

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

допустимите за подпомагане дейности; 

б) Закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и 

обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно 

допустимите за подпомагане дейности; 

в) Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 

регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;  

г) Свързани с проекта, в това число 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. 

 

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

 

Първи прием: Начален срок: 11.04.2022 г. Краен срок за подаване на проектните 

предложения 27.06.2022 г., 17:00 часа. 

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

Първи прием. 

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение 

по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната 
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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, 

лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице. 

 

6. Бюджет на приема:  

 

Размер на БФП по Първи приема  - 600 000 лева 

 

Размерът на БФП по настоящата Процедура BG06RDNP001-19.619, е формиран от 

остатъка от сумата, с която разполага в Стратегията си СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо 

поле“ по Мярка 7.2 (Допълнително споразумение №50-58 от 12.11.2021 година) след 

проведени два приема по Процедура №BG06RDNP001-19.251. 

 

 

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

проект: 

 

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

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 390 000 лева. 

 

Интензитет нa финансовата помощ: 

• 100% когато проектът не генерира нетни приходи;  

• проектът генерира нетни приходи – финансирането се определя въз основа на анализ 

разходи-ползи, с изключение на проекти, за които размерът на допустимите разходи е в 

размер до 50000 евро, както и за проекти, свързани с обекти за културния живот. 

 

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 390 000 лева. 

 

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

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  точки 

Проектът да обхваща повече от 1 населено място на територията на МИГ 

Тутракан - Сливо поле, ако получател на помощта е община 

15 

Получател на помощта е ЮЛНЦ / читалище от територията на МИГ 

Тутракан - Сливо поле 

20 

Проектът, включва предложения на хора от местната общност, отговарящи 

на конкретни нужди и очаквания свързани с подобряване на услугата 

15 
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Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ 

ползвателите за поддръжка на инфраструктурата и развитие на услугата 

15 

Резултатите от проекта да са в пряка полза на деца, младежи, жени или 

уязвими групи /безработни и възрастни лица/ от територията 

15 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност 5 

ОБЩО:  85 

 

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

приоритетните критерии минимален брой – 30 т.          

 

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

 

Лице за контакт: Шенел Хасанова – 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 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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