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І. Условия за кандидатстване  
 

1. Наименование на програмата:  

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

 

2. Наименование на приоритетната ос:  

Мярка 19  „Водено от общностите местно развитие“  

Подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014 – 2020 г.  

 

 

3. Наименование на процедурата:  
 
Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

 

4. Измерения по кодове: 

 

 

5. Териториален обхват:  

Процедурата ще се прилага на територията обхваната от  Местна инициативна група – 

Попово. 

 

 

 

 

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и очаквани резултати:  
 

Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на 

населението. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, 

историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, 

тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. 
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7. Индикатори1:  
 

- Брой проекти, финансирани по мярката – 5.  

- Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката – 1.   

- Брой проекти, предоставящи мобилни услуги – 1.  

- Население в селските райони, което се ползва от подобрените услуги  - 50 %.  

- Брой създадени работни места – 3 бр.  

- Дял на селата, където се изпълняват дейностите – 5%. Население, което се ползва от 

подобрената среда – 3%. 

 

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:  

От стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна 

инициативна група – Попово, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. е  в  размер на 1 000 000 лв. 

 

 

 

9. Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова 
помощ за конкретен проект:     

 
• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 10 000 евро; 

• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро; 

 

10. Процент на съфинансиране2:  
 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общата стойността на допустимите разходи на 

проекта. 

 

11. Допустими кандидати:  
 

• Община Попово 

 

 

12. Допустими партньори (ако е приложимо): 

                                                 
1 Посочват се конкретни изисквания към индикаторите по процедурата, вкл. индикатори, които следва задължително да 

бъдат включени в проектните предложения, в случай че има такива. 
2 Посочва се процентът на безвъзмездната финансова помощ (европейско и национално съфинансиране) и на 

съфинансирането от страна на бенефициентие (ако е приложимо). 
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НЕПРИЛОЖИМО 

 

13. Дейности, допустими за финансиране:   
 

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места; 

- Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; 

- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства; 

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културнаспортна 

инфраструктура и дейности по вертикалната планировка и подобряване на 

прилежащите пространства; 

- 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, вкючително транспортни средства. 

 

14. Категории разходи, допустими за финансиране3:  

Допустими за финансиране са категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, 

съгласно чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 

18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. 

(Наредба № 22): 

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; 

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 

1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР; 

                                                 
3 В случай  че е приложимо, се посочват и недопустими разходи, както и съответната информация съгласно изискванията 

на чл.59 ал.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, 

бр.101 от 2015 г.) 
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3. определени като допустими разходи в указанията за общите изисквания към стратегиите, 

които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на Постановление 

№ 161. 

Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е 

изплатил съответната помощ до 31 декември 2023 г. 

Недопустими за финансиране са разходите, съгласно чл. 21 на Наредба № 22: 

1. определени като недопустими в ПМС № 189; 

2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ. 

3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от 

Регламент 1407 /2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 

декември 2013 г.). 

4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 

161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми. 

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи: 

1. за лихви по дългове;  

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на пазарна стойност над 10 на сто от 

общите допустими разходи за съответната операция; 

3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

4. за обикновена подмяна и поддръжка; 

5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на 

съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане 

за същия актив; 

7. за режийни разходи; 

8. за застраховки; 

9. за закупуване на оборудване втора употреба; 



 

                                                                                                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

11. за принос в натура; 

12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, 

закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, 

независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за 

предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, 

извършени след 1 януари 2014 г.; 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди 

посещение на място от МИГ; 

16. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтните разходи; 

17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15. 

Не се предоставя финансова помощ по финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР проект 

за закупуване на транспортни, включително превозни средства, освен когато са допустими за 

финансиране съгласно наредбите по прилагане на съответните мерки/подмерки на ПРСР 2014 - 2020 

г. и са оборудвани за целите на инвестицията. 

 

15. Допустими целеви групи(ако е приложимо):  

НЕПРИЛОЖИМО 

 

16. Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо):  
 

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности 

по подмярката: 

- строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, 

улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

- изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
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инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на 

деца или възрастни, включително транспортни средства; 

- реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

- 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; 

- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони. 

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

пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.  

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

за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. 

Общинските улици, тротоари и площите за широко обществено ползване, за чиято 

реконструкция и/или рехабилизация, изграждане и/или обновяване може да бъде получено 

подпомагане, е инфраструктура с неикономическо предназначение и ползване, което е безвъзмездно и 

общодостъпно. Публичното финансиране на инфраструктура, която не е предназначена за търговска 

експлоатация, по принцип е изключено от прилагането на правилата за държавна помощ. Естеството 

на тези дейности не е стопанско и следователно те не попадат в приложното поле на правилата за 

държавна помощ, както не попада и публичното финансиране за съответната инфраструктура 

(съгласно точка 203 от Известие на Комисията). 

Изграждането и поддържането на публичната инфраструктура е изцяло функция на съответните 

общини при упражняване на правомощията им в качеството на публични органи. Общинските 

пътища,улици, тротоари и площите за широко обществено ползване се управляват от общините и 

няма стопански оператор, на който да е възложена експлоатацията им. Тези обекти не са предмет на 

търговска експлоатация и в този смисъл при управлението им общината не изпълнява икономическа 

дейност и съответно не представлява предприятие по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.  

2. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
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инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Общинската образователна инфраструктура е част от общественото образование организирано в 

рамките на националната образователна система. Обществено образование, организирано в рамките 

на националната образователна система и контролирано от държавата, може да се счита за 

нестопанска дейност, когато държавата, създавайки и поддържайки такава система на публично 

образование, която се финансира от държавния бюджет, а не от учениците или техните родители, 

изпълнява своята мисия по отношение на населението в социалната, културната и образователната 

сфера (съгласно точка 28 от Известие на Комисията). 

Местните власти са отговорни за предоставянето на образователни услуги в общинските детски 

градини, училищата и обслужващите звена. Според чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за народната просвета 

общините осигуряват и контролират средства за издръжката, изграждането, обзавеждането и 

основния ремонт на училищата, детските градини и обслужващите звена. В този смисъл 

обслужването на общинската образователна инфраструктура е възложено на общините и не 

представлява икономическа дейност и те не отговарят на определението за предприятие. 

3. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. 

Финансовото подпомагане се предоставя за сгради, които са публична собственост и се ползват 

от съответните администрации за обичайната им управленска/регулаторна дейност, която е с 

неикономически характер.  

Финансовото подпомагане е само за сгради, в които се предоставят обществени услуги.  

 

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна 

помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. 

 

Общината не може да предоставя под наем сградите и обектите, за които ще бъде 

предоставена финансова помощ за този вид дейност. В противен случай общината ще изпълнява 

икономическа дейност и съответно ще представлява предприятие по смисъла чл. 107 от ДФЕС.  

4. А) 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. 
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Б) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

В) 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. 

В Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 – 2020 г. е указано, че 

финансовата помощ за дейности по буква А, се предоставя след произнасяне на Европейската 

комисия по подадено уведомление за индивидуална инвестиционна помощ в съответствие с 

изискванията на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско 

стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г. За дейности по буква В, финансовата помощ 

се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.  

МИГ изисква  кандидатите да представят декларация за дейността си, както и годишен 

финансово-счетоводен отчет, от който да е видно финансово-счетоводно (в т. ч. аналитично) 

обособяване на икономическата и неикономическа дейност. 

 

МИГ определя финансовото подпомагане по подмярка 7.2 от СВОМР за територията на МИГ – 

Попово като „непомощ“, в случай на финансово подпомагане когато: 

� интервенциите са върху публични общински сгради от социалната или спортна 

инфраструктура, която е общинска собственост;  

� интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска собственост, 

читалища музеи и библиотеки, архелогически обекти и др.; 

� социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически характер; 

� спорната инфраструктура е за услуги със свободен обществен достъп и с неикономически 

характер; 

� дейностите в тези културни обекти са организирани по нетърговски начин и са от 

нестопанско естество; 

� и интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване само 

от населението в границите на населени места от общината от територията на МИГ. 
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Подпомагането по тези дейности в рамките на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие има изключително локално въздействие и води до подобряване на условията за живот само 

на територията на МИГ. 

Публичното подпомагане на предприятията представлява държавна помощ по смисъла на чл. 

107, параграф 1 от ДФЕС, само доколкото „засяга търговията между държавите членки“. В случая на 

това подпомагане, то има чисто местно въздействие и следователно не оказва въздействие върху 

търговията между държавите членки. В тези случаи бенефициентът доставя стоки и услуги в 

ограничен район на дадена държава членка и е малко вероятно да привлече клиенти от други държави 

членки и мярката няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 

от Известие на Комисията ).  

 

Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна 

помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. 

 

 

17. Хоризонтални политики4: 

Подходът ВОМР се прилага при спазване на хоризонталните принципи на политиката за 

изпълнение на ЕСИФ. 

По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения с поне 

един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС: 

1. Равенство между половете и липса на дискриминация - прилагане на принципа на 

равенство между половете;   допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности и  

създаване на условия за превенция на дискриминацията. Европейският съюз насърчава 

равнопоставеността, както между мъжете и жените, така и между представителите на различните 

малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност.  

2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) – подкрепа за проекти, които допринасят 

за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 

от изменение на климата и приспособяване към тях.  

3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. 

 

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта (ако е приложимо): 

                                                 
4 Описват се изискванията за постигане на съответствие с хоризонталните политики на ЕС и, ако е приложимо, на принос 

към тях. 
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Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР, 

финансирани от ЕЗФРСР, е до 30 юни 2023 г. 

Одобреният проект за финансиране от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до тридесет и шест месеца. 

 

19. Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения5: 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

20. Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения6: 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

21. Ред за оценяване на проектните предложения: 

Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на 

МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от 

глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни 

рибарски групи  във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за 

периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 

21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (ПМС № 161). 

Редът за оценка на проектните предложения по процедурата съвпада с минималните 

изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и е утвърден от Председателят на УС на МИГ.  

Председателят  на Управителния съвет на МИГ  назначава със заповед Комисия за подбор на 

проектни предложения /КППП/. Комисията се назначава в срок до три дни от изтичането на  крайния 

срок за подаването на проектните предложения по процедурата.   

Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия за ВОМР се 

извършва в ИСУН съгласно условията и реда на ПМС № 161. Проверката включва и: 

1. проверка за липса на двойно финансиране; 

2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия; 

3. проверка за минимални помощи; 

4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и за 

създаване на трайни насаждения (когато е приложимо). 

                                                 
5 Попълва се ако по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения по смисъла на 

чл.31, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
6 Попълва се ако по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения по смисъла на 

чл.31, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Структурният състав на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), общите 

изисквания към лицата, участващи в нея, както и правилата за нейната  работа са определени в чл. 44 

- 48 от Постановление № 161 и чл. 51 от Наредба № 22 на МЗХ. 

КППП извършва оценка на всички постъпили проектни предложения, с изключение на 

проектните предложения подадени от МИГ  в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на 

приема. 

 

22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:  

Подборът на получените проектни предложения се извършва по условия и ред, определени в 

чл. 44 - 48 на Постановление № 161: 

• Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва от членовете на 

комитета за подбор съгласно приложение № 2 

• Техническа оценка се извършва по критерии, включени в стратегията за ВОМР за 

територията на МИГ – Попово, съгласно приложение № 3. 

На техническа и финансова оценка подлежат само проектите преминали административно 

съответствие и допустимост.  

Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва:  

- Наличие на технически проект    - 25 т. 

- Проектът  реализира инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура - 10 т. 

- Проектът предлага инвестиции в повече от едно населено място на територията – 25 т. 

- Проектът предлага инвестиции в населени места с население над 200  души – 25 т. 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните 

критерии минимален брой 25 точки. 

Оценката се извършва в ИСУН 2020.  

Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е 

одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред ДФЗ в срок до 3 работни дни от 

датата на получаването на уведомлението. 

КППП  не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, 

предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с Комисията. 
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23. Начин на подаване на проектните предложения/ концепциите за проектни 
предложения:  

Документите се подават в ИСУН в срока, определен в настоящите насоки, съгласно 

условията и реда на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на 

информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи 

посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 

76 от 2016 г.). 

Подаването на проектни предложения към стратегията  за ВОМР по настоящата процедура се 

извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, съгласно 

приложение № 1 с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg и се прилагат 

документите от раздел 24 на настоящите указания „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“. Документите от раздел 24 се подават във формат „pdf“. 

Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира 

настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно 

предложение. Документите от раздел 24 на настоящите указания се прикачат в т. 12 от формуляра за 

кандидатстване. 

ВАЖНО!: Формулярът за кандидатстване се подава с КЕП от законния представител на 

бенефициента. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически 

лица, формулярът за кандидатстване се подписва от всяко от тях. Когато формулярът за 

кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител/и на бенефициента се прикача 

нотариално/и заверено/и изрично/и пълномощно/и във формат „рdf“, “jpg”, „xls“ или друг 

формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а. От текста на пълномощното/ите 

следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т 

пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с 

КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра. 

Моля, обърнете внимание, че формуляра за кандидатстване трябва да се подава от профила на 

кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с КППП и за 
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отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на 

оценката на проектното предложение комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси 

на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата 

в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения 

профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.  

До приключването на работата на КППП кандидатът има възможност да оттегли своя 

формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията за подбор на проектни 

предложения, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията със 

съответните права. 

Кандидатът  може да иска разяснения по настоящите насоки в срок до три седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ  

или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са 

задължителни за всички кандидати.  

Когато въпросът е от компетентността на  УО на ПРСР  или ДФЗ МИГ предварително изисква 

писмено разяснение по поставените въпроси. Въпросите следва да адресират до МИГ - Попово. 

Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две 

седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата. 

 

24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 

І. Общи документи 

1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ – приложение № 

5; 

2. Декларация в оригинал съгласно Приложение № 12 от Наредба № 22 на МЗХ – Приложение 

№ 6. 

3. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата; 

4. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че документите не се подават лично 

от кандидата или заповед на кмета за кандидати общини. 

5. Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор (не се изисква за кандидати 
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общини) 

6. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение 

по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда 

(Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и 

водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо); 

7. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на 

предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 

регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и 

неупоменати изрично в настоящия списък; 

8. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на 

лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов 

лизинг. 

9. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на ДФЗ - Приложение № 11, когато е приложимо; 

10. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за 

ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които 

представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството; 

11. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

общинския план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община; 

12. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната 

финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци); 

13. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните предприятия по 

образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката – Приложение № 7, когато е 

приложимо; 

14. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на 

проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, 

възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. 

съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения; 

15. Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване 

в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от 

производителя/доставчика/строителя, когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на 
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изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на 

договор за предоставяне на финансова помощ (когато е приложимо); 

16. Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за 

кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо); 

17. Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР (когато е 

приложимо). 

18. Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 – Приложение № 8. 

ІІ. Строително-монтажни работи: строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация 

1. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или 

документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от 

датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно 

право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в 

районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в 

съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в 

случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за 

строеж, съгласно Закона за устройство на територията; 

2. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен 

проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 

територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, 

включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни 

работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията; 

3. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на 

територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на 

територията; 

4. Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от 

правоспособно лице - Приложение № 15. 

5. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху 

графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни 

проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности); 

6. Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на 
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обекта като недвижима културна ценност във връзка с т. 5; 

7. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията 

за разходи за преместваеми обекти; 

8. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен 

и съгласуван от правоспособно лице - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници; 

9. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на 

инвестиции, когато е приложимо; 

10. Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по 

проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи 

(ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, 

считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ за съществуващи 

общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. 

III. Специфични документи по мярката  

1. Заявление за подпомагане по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - 

Приложение № 2.  

2. Декларация за нередности – Приложение № 9. 

3. Декларация съгласно Приложение № 10. 

4. Решение на общинския съвет за кандидатстване по мярка 7.2 от СВОМР на 

МИГ-Попово. 

5. При одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейностите, 

включени в проектите, трябва да бъдат съгласувани с одобрената стратегия, декларация от 

председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или 

местна инициативна рибарска група 

6. Копие от регистрация по БУЛСТАТ  

7. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на 

инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот - 

собственост на кандидата). 

8. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години, 

считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно 

право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, 

за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията 

9. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 10 години, считано от 
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датата на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи 

за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на 

сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване 

на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията 

10. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че 

проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не 

се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на 

територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни 

ценности и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено от 

Министерството на културата 

11. Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна 

ценност (само в случаите, когато дейността включва – реконструкция и/или рехабилитация 

и/или ремонт и/или реставрация и/или обновяване) 

12. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за 

дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 

регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското 

законодателство 

13. Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – 

обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с 

посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни 

работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки  

14. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато 

избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили 

избора му  

15. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да 

представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство  

16. Решение за определяне на стойността на разхода, за който се 

кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора (важи в случаите на 

чл. 29, ал. 15 – 18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на МЗХ) 

17. Декларация, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени 

проектни предложения за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната 

линия с Оперативна програма „Региони в растеж“, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (само в случаите на подадени проектни предложения) 

18. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – 
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Приложение № 17. 

 

IV. Придружаващи специфични документи по подмярката: 

� За дейности по чл. 4, т. 5 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на МЗХ – изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура 
за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на 
деца и възрастни, включително транспортни средства: 

1. Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга 

2. Положително становище от Министерството на труда и социалната политика 

по предложение на Агенцията за социално подпомагане за необходимостта, 

целесъобразността и спазването на изискванията по чл. 21, т. 3 за социалните 

услуги, които ще се разкрият 

3. Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо 

финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност 

4. Декларация съгласно чл.42, ал.6 от Наредба № 12 на МЗХГ – Приложение № 

13 

� За дейности по чл. 4, т. 6 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на МЗХ реконструкция 
и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност: 

1. Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с 

инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на 

общинската програма за енергийна ефективност на съответната община 

2. Доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, 

ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

� За дейности по чл. 4, т. 7 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на МЗХ 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: 

1. Декларация за минимална помощ – Приложение № 14 

� За дейности по чл. 4, т. 8 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на МЗХ – реконструкция, 
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ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с 
местно значение в селските райони: 

1. Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, 

преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното 

общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, 

удостоверяващо статута му и финансиращия орган 

2. Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, 

преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от 

министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и 

финансиращия орган на детската градина 

Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат „рdf“ или друг формат. 

Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата и следва да могат да бъдат представени от 

МИГ при поискване. 

Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е 

изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет 

преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той 

трябва да бъде легализиран или с апостил. 

Формулярът за кандидатстване няма да се разглежда, ако е подаден в ИСУН 2020 след срока, 

определен в настоящите насоки.  

Формулярът за кандидатстване и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или 

частично оттеглени в писмена форма до издаване на заповедта за одобрение на проектното 

предложение. 

Няма да се допусне оттегляне на кандидатура, когато кандидатът е уведомен от КППП за 

наличие на несъответствие и/или нередност в документите или когато кандидатът е уведомен за 

намерението на МИГ или ДФЗ да се извърши посещение на място, или когато при посещението на 

място се установи нередност по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай 

кандидатът ще бъде уведомен писмено за отказ на направеното искане за оттегляне. 

При оттегляне на кандидатурата, образуваното административно производство се прекратява, а 

кандидатът има право да подаде нов формуляр за кандидатстване, ако е обявен нов период на прием 

по подмярката или обявеният срок на прием не е изтекъл. 

Формулярът за кандидатстване и приложените към него документи могат да бъдат коригирани 

по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от КППП въз основа на 

цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно. 



 

                                                                                                   
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

Когато в хода на оценката се установи липса на документи и/или неяснота, или неточност на 

представените документи, председателят на КППП ще уведомява кандидата, която в срок до 10 

работни дни от датата на уведомяването може да представи допълнителна информация и/или 

документи.  

Уведомленията за установени липса на документи и/или неяснота, или неточност на 

представените документи ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата, 

като кандидатът ще бъде известяван чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. За дата 

на получаване на уведомленията се счита датата на изпратеното чрез ИСУН 2020 уведомление. 

Срокът за отстраняване на неяснотите или неточностите започва да тече от деня, следващ датата на 

изпращане на уведомлението. Кандидатите се информират от председателя на КППП за наличието на 

активна комуникация в ИСУН 2020 и чрез факс/телефон/електронна поща. 

Неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до 

подобряване на качеството на проектното предложение. 

Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от КППП, няма да бъде взимана 

под внимание. По изключение кандидатът може да предостави информация с уведомителен характер 

(напр. промяна в адреса за кореспонденция, лице, представляващо дружеството и други подобни 

обстоятелства), която не води до подобряване на първоначалното проектно предложение и се 

предоставя писмено до МИГ.  

Техническият процес, свързан с представянето на допълнителна информация/документи, е описан в 

Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020. 

 

25. Начален и краен срок за подаване на документите за кандидатстване за подбор на 
проектни предложения към стратегията за ВОМР за територията на МИГ - Попово 

Начален срок: ................. година 

Краен срок: ................. година, 17:30 часа. 

 

 

26. Адрес за подаване на проектните предложения/ концепциите за проектни 
предложения:  
 

Документите се подават в ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

27. Допълнителна информация:  
 

1. „Актив" е материален или нематериален актив по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 на 

Европейската комисия от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с 
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вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L, бр. 187 от 26 юни 2014 г.). 

2.  „Възстановим ДДС" е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно 

разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход по тази наредба. 

3.   „Изкуствено създадени условия" са инвестиции, за които е установена функционална 

несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване 

на предимство в противоречие с целите на мярката. 

4. „Инвестиция" или „инвестиционни разходи" са средствата, вложени за придобиване на активи, 

включително услугите по придобиването им. 

5.  „Интензитет на помощта" е съотношението на публичното финансиране спрямо допустимите разходи 

по проекта, изразено в процент. 

6.  „Кандидат" е лице, подало проектно предложение към стратегия за ВОМР. 

7. „Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на програмите по чл. 2, 

ал. 2. 

8.  „Невъзстановим ДДС" е ДДС, неподлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите 

съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява допустим разход по тази наредба. 

9.  „Нередност" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36 от Регламент № 1303/2013 г. 

10.  „Неопреодолима сила или извънредно обстоятелство" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на 

регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и 

(ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.). 

11.  „Обикновена подмяна" е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или 

количествени изменения на произведения продукт. 

12.  „Обособена част от проекта" е завършен етап на изпълнение на проекта, който е обособен и е доведен 

до самостоятелна степен на завършеност. 

13.  „Операция" е понятие по смисъла на чл. 2, т. 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

14.  „Очевидна грешка" е писмена грешка, грешка в пресмятането или други подобни очевидни неточности, 

която може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, съдържаща 

се в документите. 

15.  „Получател на финансова помощ" е бенефициент по смисъла на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

16.  „Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 809/2014. 

17.  „Продължителност на неизпълнение" се преценява съобразно времето, през което траят последиците 

или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив за успешното изпълнение на проекта 

начин. 

18.  „Проект" е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от кандидата за 

постигане на конкретни цели в определен период от време с определен бюджет. 

19.  „Публичен принос" е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите по стратегията 

за ВОМР от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР и от националното съфинансиране. 
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20.   „Референтни разходи" са пазарни цени, ползвани от ДФЗ за сравнение при определяне основателността 

на разхода за различни инвестиции и/или общи разходи, определени чрез сравнение с цени на 

националния пазар или в други държави - членки на Европейския съюз. 

21.  „Степен на неизпълнение" на проекта се преценява съобразно последствията от неизпълнение на 

дейността и отражението върху целия проект и/или неизпълнението на определените в проекта 

индикатори. 

22.  „Съществено нарушение" е нарушение, което ако не е било допуснато, би довело до различен резултат 

при подбора на проекти. 

23. „Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните 

процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите 

разходи по мярката. 

24.  „Обем на договора" е стойността на изплатената по договора финансова помощ. 

25.  „Финансова помощ" е безвъзмездна финансова помощ по смисъла на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

26. Изчисленията за определяне на сумите по СВОМР за територията на МИГ – Попово  се определят по 

курс 1,9558  лева за 1 евро. 

 

28. Приложения към Условията за кандидатстване: 

• Приложение № 1 - Формуляр за кандидатстване 

• Приложение № 2 - Заявление за кандидатстване по мярка 7.2 

• Приложение № 3 - Критерии за административно съответствие и допустимост по мярка 7.2; 

• Приложение № 4 - Критерии за оценка на проектите по мярка 7.2 

• Приложение № 5 - Таблица допустими инвестиции по мярка 7.2 

• Приложение № 6 - Декларация в оригинал съгласно Приложение № 12 от Наредба № 22 на 

МЗХ. 

• Приложение № 7 - Декларация  по чл.3 и 4 ЗМСП. 

• Приложение № 8 – Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 

• Приложение № 9 - Декларация за нередности 

• Приложение № 10 - Декларация  

• Приложение № 11 - Анализ за социално-икономическите ползи  

• Приложение № 12 – Насоки финансов анализ по мярка 7.2 

• Приложение № 13 – Декларация съгласно чл.42, ал.6 от Наредба 12 на МЗХГ. 

• Приложение № 14 – Декларация минимални помощи 
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• Приложение № 15 – Количествено-стойностна сметка 

• Приложение № 16 – Декларация 

• Приложение № 17 - Декларация за липса или наличие за двойно финансиране по проекта. 

 

 
 

 
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ  
 
 

Преди издаване на заповед за одобрение на проектното предложение  от кандидата ще се 

изисква да представи в срок до 10 работни дни от уведомяването: 

1. свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата; когато кандидат е МИГ, 

свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато 

член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от 

неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от 

лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - МИГ, издадено 

не по-късно от 6 месеца преди представянето му; 

2. декларация съгласно приложение № 16 от представляващия/те кандидата; когато кандидат е 

МИГ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на 

колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител 

по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за 

вземане на решения или контрол по отношение на кандидата; 

3. декларация за нередности съгласно приложение № 9 от представляващия/те кандидата; 

когато кандидат е МИГ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен 

орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя 

от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от 

лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, от 

изпълнителния директор.  

Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф 

„Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на лицето. Когато се представят заверени 

копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване. 

Когато документите не са подписани от законния представител на лицето, се представя от 

съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно. 

Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се 

в приложението. 
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В срок 15 работни дни от датата на получаване на заповедта за предоставяне на финансова 

помощ кандидатът има право да сключи тристранен договор с ДФЗ и с МИГ или двустранен договор 

между ДФЗ и МИГ, когато МИГ е получател на помощта. При неявяване на кандидата в този срок за 

подписване на договор за предоставяне на финансова помощ той губи правото на подпомагане по тази 

процедура, но може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност в следваща процедура. 

 

Общите условия за изпълнение на одобрените проекти към стратегията за ВОМР за 

територията на МИГ – Попово са определени в чл. 66 – 78 на  Глава четвърта Условия и ред за 

предоставяне на финансовата помощ от Стратегиите за ВОМР   Раздел ІІІ  Общи условия за 

осъществяване на дейностите по проектите, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР от 

Наредба № 22 на МЗХ. 

 

При противоречие на насоките с нормативен акт се прилага приложимия нормативен акт 

от националното или европейското право.  

 


