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РЕЗЮМЕ 

Процедурa чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“  
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  

Кой може да кандидатства
За безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата могат да кандидатстват местни 
поделения на вероизповеданията: 

1. признати за юридически лица по чл. 10 от Закона за вероизповеданията (ЗВ)
ИЛИ 

2. регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ.

Какви са допустимите за финансиране дейности 
Подпомагат се следните допустими дейности: възстановяване, реставрация, ремонт или 
реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на прилежащите пространства. 

Кой е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 7.6

17:30 часа на 23 септември 2020 г. 

Какъв е бюджетът на процедурата
28 423 283 лева е  общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за 
всички одобрени проектни предложения.  
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За какво може да се кандидатства  
Допустими за подпомагане са следните разходи: 
1. за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 
значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства, съгласно допустимата за подпомагане дейност по УК, които са: 
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи (СМР); 
б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква „а”. 
2. за закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, 
включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност, съгласно допустимите за 
подпомагане дейности по УК; 
3. за придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, 
свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност; 
4. 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 проектното предложение, така и по време на неговото 
изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3. 

Какви са финансовите условия за подпомагане   
300 000 евро е максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение за един 
кандидат местно поделение на вероизповеданията. 
Не е предвиден минимален размер на БФП за конкретен проект. 
Подпомагат се проекти, които: 
 осъществяват се на територията на общините от селските райони на Република България 

(посочени в Приложение № 1 от Условията за кандидатстване/УК); 
 осъществяват се извън населени места с развит масов туризъм и курортни комплекс (посочени 

в Приложение № 4 от УК); 
 съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията (съгласно Приложение № 2 от УК); 
 ако дейността, включена в проекта, съответства на приоритетите на общинския план за развитие 

на съответната община, удостоверено с декларация от кмета на общината;  
 при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) 

дейността, включена в проекта, с които ще се кандидатства е съгласувана с председателя на 
колективния управителен орган на местната инициативна група (МИГ) и/или местна 
инициативна рибарска група (МИРГ), за което се представя декларация от председателя на 
колективния управителен орган на МИГ и/или МИРГ, че съответства на стратегията; 

 инвестиционните проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, се съгласуват 
от органите по чл. 84 от ЗКН. 

 
 ВАЖНО: Безвъзмездна финансова помощ НЕ СЕ предоставя за ОБЕКТИ, които са включени 
в одобрени проекти по приема, обявен със Заповед № 09 – 179 от 7 април 2016 г. на министъра 
на земеделието и храните, изменена със Заповед № 09 – 318 от 10 април 2018 г. на министъра 
на земеделието, храните и горите, ОСВЕН в случаите на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, или 
стенописване и реставрация на стенописи. 
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БФП се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на 
възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 
БФП не се предоставя за дейности, допустими за подпомагане по следните подмерки от ПРСР 
2014-2020: подмярка 4.1.; подмярка 4.2.; подмярка 4.1.2.; подмярка 4.2.2.; подмярка 4.4.; подмярка 
4.4.2.; подмярка 6.3.; подмярка 6.1.; подмярка 6.2.; подмярка 6.4.1.; подмярка 6.4.2.; подмярка 7.2.; 
подмярка 7.3, подмярка 7.5. или по мярка 16, както и на бенефициенти по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020. 

Какъв е % на субсидията  
Максималният размер на БФП е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и не могат да надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проекта.  

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите  
Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на 
административния договор с ДФЗ. 
Крайният срок за изпълнение на проектите е до 15.09.2023 г. 

Какъв е начинът на подаване на проектите  
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.  
 
Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 
и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. 
 
Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се 
осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на 
кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете 
започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция 
и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. 
 
ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран 
профила в ИСУН 2020. 

 
ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на 
Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. ДФЗ не носи 
отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите 
кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ. 
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Кой и по какъв ред ще оценява проектите  
Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия по 
чл. 33 от ЗУСЕСИФ, а в случаите на предварителна оценка – и от комисия, назначени с акт на 
изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 9в, ал. 2 от ЗПЗП.  
 
Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни 
предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет);  
Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД); 
Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 
ВАЖНО: Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти, 
включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.   

Къде мога да намеря подробна информация  
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване/УК, Условията за 
изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на 
земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за 
обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове: www.eufunds.bg. 

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването  
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 на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, 
като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават 
по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството 
на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват 
на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на 
срока за кандидатстване. 

Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 7.6  
Съответствието с критериите за подбор на проектите се преценява към датата на подаване на 

проектното предложение съобразно приложените към него документи. Критериите са:  
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Критерии за подбор по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ точки 

1 Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности 30 

1.1 
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население до 500 души (по 
данни на НСИ към датата на кандидатстването). 5 

1.2 
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 501 до 2000 души 
(по данни на НСИ към датата на кандидатстването). 10 

1.3 
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 2001 до 5000 
души (по данни на НСИ към датата на кандидатстването). 15 

1.4 
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население от 5001 до 10 000 
души (по данни на НСИ към датата на кандидатстването). 20 

1.5 
Инвестицията се изпълнява на територията на населено място с общо население над 10 001 души (по 
данни на НСИ към датата на кандидатстването). 25 

1.6 
Обектът, предмет на инвестицията обслужва население над 30 000 души на общини от селските 
райони, разположени на територията на една или повече области съгласно административно-
териториалното деление на страната (по данни на НСИ към датата на кандидатстването). 

30 

2 
Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта 
 70 

2.1 
Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория 
„световно значение“ или „национално значение“. 70 

2.2 
Обектът, предмет на инвестицията е със статут на недвижима културна ценност с категория „местно 
значение“. 50 

2.3 
Обектът, предмет на инвестицията е разположен на територията на населено място със статут на 
недвижима културна ценност с категория „национално значение“. 20 

Максимален брой точки 100 
 

 

ВАЖНО:  

 Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 5 т. по критериите за оценка. 
 Максималният брой точки по критерий за подбор № 1 не може да надвишава 30 т. 
 Максималният брой точки по критерий за подбор № 2 не може да надвишава 70 т. 
 При оценката на проектите, получили еднакъв брой точки, за които е наличен частично 

разполагаем бюджет класирането се извършва в низходящ ред съобразно получените точки по 
критерий № 1, като ще се взема предвид абсолютният брой на населението, разделено на 10 000. 

 В случай, че изпълнението на условията по критериите е станало основание за класиране на 
кандидата пред други кандидати, той се задължава да подържа съответствие с критериите в 
срока на мониторинг, с изключение на критерии № 1 „Брой население, което ще се възползва 
от допустимите дейности“. 
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Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 22 юни 2020 г. 
въз основа на публикуван в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с документи по 
Процедур чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020. 

Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания към процедурата от Утвърдените 
Насоки за кандидатстване и документите към тях по процедура чрез подбор по подмярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на 
селата“ , публикувани от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 на 22.06.2020 г. 

 


