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Мярка 4: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 

Описание на целите: 

Повишаване на привлекателността на населените места в община Поморие 

Подобряване качеството на живот във всички населени места 

Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие на територията на 

МИГ Поморие 

Обхват на мярката:  

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в площи за широко обществено ползване, 

общински пътища, улици, социална, културна, спортна и образователна инфраструктура, 

енергийна ефективност в общински сгради. 

 
 

Допустими кандидати: 

 Община Поморие за всички допустими дейности по под-мярката  

 Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 

 Читалища за дейности свързани с културния живот; 

Допустими дейности: 

 

 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 

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. 

Допустими разходи: 
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а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

 

Недопустими разходи: 

1. за лихви по дългове; 

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на 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; 

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. заявени за финансиране, когато надвишават определените референтни разходи; 

17. други недопустими за финансиране разходи, определени в Постановление № 119 от 2014 

г. на Министерския съвет 
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Финансови параметри за проектите: 

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект - 10 000 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 300 000 лв. 

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 

лева. 

Размер на финансовата помощ: 

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите 

разходи. 

Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест: 

1. Проекти, отговарящи на Приоритет 1 „Модернизирана базисна инфраструктура и 

качествена жизнена и околна среда“ на Общински план за развитие на община 

Поморие за периода 2014-2020г. – 15 т. 

2. Проекти с дейности в населени места извън общинския сектор – 15 т. 

3. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на 

териториално въздействие – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо 

население над 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края 

на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 20 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо 

население от 1001 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт 

към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 10 т. 

- Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо 

население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края 

на годината, предхождаща датата на кандидатстване) – 5 т. 

4. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности – 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде над 2 работни места 

– 20 т. 

- При изпълнение дейностите по проекта кандидатът ще създаде до 2 работни места 

– 10 т. 

5. Проекти, които имат готова техническа документация – инвестиционен проект, 

изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с 

изискванията на ЗУТ  – 10 т. 

6. Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие – 10 т. 

7. Проектът предвижда изграждане и на достъпна инфраструктура за хора в 

неравностойно положение – 10 т. 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по 

критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще 

бъдат допълнително приоритизирани/класирани по следния начин: 
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- по-високи показатели по критерий „Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на териториално въздействие“; 

- по-високи показатели по критерий „Проекти с дейности в населени места извън общинския 

сектор“; 

- по-високи показатели по критерий „Проекти, създаващи работни места при изпълнение на 

допустимите дейности“. 

Минимална помощ/държавни помощи: 

Неприложимо 

 


