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Утвърждавам: ………п………. 
(заличени данни съгласно ЗЗЛД) 

Председател на УС на СНЦ“ МИГ- Лясковец-Стражица“ 

/Д-р Ивелина Гецова/ 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

ОБЯВА 
 

за прием на проектни предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване: 

 

Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ –Лясковец-Стражица ” 

№01/Протокол 09-ВОМР/ 17.05.2018г., и Заповед на Председателя на УС № 19-ВОМР/ 

17.05.2018г  и във връзка с Решение №6/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г. на УС на 

МИГ относно Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, и чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ – Лясковец-Стражица” 

 

 

1.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

 

Целите на мярката са свързани със: 

 

Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която  е 

основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата 

и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща 

обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, 

здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, транспорта, 

благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Принос към целите и визията на Стратегията за ВОМР: 

Прилагането на  Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще допринесе за 

изпълнение на: 

Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: Територията на „МИГ Лясковец – 

Стражица“  – зелена, устойчива и иновативна територия, с насърчаваща среда за 

предприемаческа активност, стимулираща социалното приобщаване и  заетост на 

населението чрез интегрирано използване на местните ресурси и местната идентичност 

за повишаване качеството на живот. 

 

Цел 2: Насърчаване на социалното приобщаване  на територията на МИГ, подобряване 

на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението, вкл. 

насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила. 

Приоритет: Разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и 

изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел 

повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и 

малцинствата. 

Специфични цели: 

- повишаване качеството на предлаганите социални услуги за общността; 

- подобряване интеграцията  а уязвимите групи и малцинствата на територията на МИГ 

 

 Принос към Специфичните цели отношение на ЕЗФРСР: 

Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

 

Принос към приоритетите на ЕС за развитие на селските райони: 

Приоритет 6: Подкрепа за социална интеграция, намаляване на бедността и 

икономическо развитие на селските райони. 

Принос към целите на ПРСР 20140-2020: 

Третата цел: стимулиране на социално-икономическото развитие на селските райони с 

цел развитие икономическия потенциал, съхраняване на демографския потенциал и 

принос за социално включване на уязвими групи и ромите, икономическо 

възстановяване и овладяване на процеса на обезлюдяване и социално изключване. 

 

Постигането на целите на настоящата процедура е свързана с потребността от 

подобряване на публичната инфраструктура, която  е основен фактор за осигуряване на 

базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.  



 

 

  
“Европейски  съюз“  

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

3 

Както и към осигуряване на  физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за 

реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и 

културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. 

 

2.Допустими кандидати: 

 

За подпомагане могат да кандидатстват: 

- Община Лясковец; 

- Община Стражица; 

- Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ; 

- Читалища от територията на МИГ. 

Кандидатът/получателят на финансова помощ – юридическо лице следва да има 

седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява 

дейностите по проект на територията на действие на МИГ. 

 

3.Допустими дейности: 

 

По настоящата процедура за финансова помощ МИГ ще подпомага проекти за: 

- Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

образователна инфраструктура с местно значение; 

- Инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура; 

- Ивестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура 

- Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към 

тях; 

- Инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места на в 

общините Лясковец и Стражица; 

- Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, 

галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот. 

 

4.Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

Допустими разходи се свеждат до: 

 

Допустими разходи се свеждат до: 

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 с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

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

икономическата устойчивост; 
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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“. 

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за 

подпомагане по подмярката. 

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж 

на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и 

разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. 

 

5.Период за прием: 

 

 Втори прием при наличие на остатъчни средства:  

Начален  срок: 5 ноември 2018г. 

Краен срок : 30 декември 2018г., 17.00ч. 

 

6.Място на подаване на проектни предложения: 

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло 

по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и 

подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система 

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от 

упълномощено от него лице . 

 

7.Бюджет на приема: 

 

 Размер на БФП по втори прием – в рамките на остатъка от Първи прием в размер 

на 120 262,81 лева 

 

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

проект: 

 

 Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лева. 

 Максимален размер на допустимите разходи за проект - 150 000 лева. 

 

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

 

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско 

законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона 

за устройство на територията. 
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Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за 

допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се 

класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като точния броят 

на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в разработената от МИГ 

методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване. 

 

Критерии за избор и тяхната тежест: Точки 

1.Проектът предвижда иновации, както следва: 

- Проектът предвижда 1 иновация – 5  т. 

- Проектът предвижда повече от една иновация – 10 т. 

До 10 т. 

2. Проектът, осигурява  недопускане на дискриминация и приобщаване на 

уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, 

създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация; 

5 т. 

3. Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с подобряването на 

социалната инфраструкура. 
5 т. 

4. Проектът предвижда дейности и инвесиции, свързани с цялостното 

подобряване на предоставяните услуги в общността . 
5 т. 

5. Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното 

подобряване облика на населените места. 
5 т. 

6. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и 

обхвата на териториално въздействие. 

- Повече от 1000 човека – 10 т. 

- Повече от 500 човека - 5 т. 

- До 500 човека – до 3 т. 

10 т. 

7. Проектът задоволява потребностите на уязвими групи от населението : 

- Подкрепят се повече от 2 групи  - 10 т.  

- Подкрепят се до 2 групи – 5 т. 

10 т. 

8. Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие. 
10 т. 

9. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в 

района : 

- На територията на МИГ – 10 т. 

- На част от територията на МИГ - 7 т. 

- На едно населено място – 3 т. 

До 10 т. 

Оценка на проекта:  

10. Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним: 

Оценка на проекта/реалистичност, качество и съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на МИГ. 

- Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и 

До 10 т. 



 

 

  
“Европейски  съюз“  

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

www.eufunds.bg 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ 

Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

6 

на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т. 

- Проектът е обвързан с  реализирането на други проекти, финансирани по СМР 

– 5 т. 

11. Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите 

на Стратегията на МИГ. 
10 т. 

12. Проектът на бенефициента е предвидил устойчивост на постигнатите 

резултати минимум до 2023 г. 
10 т. 

ОБЩО 100 т. 

 

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

 

 Контакти: 

1.Мария Петкова – експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ-Лясковец- 

Стражица“ всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ-Лясковец-

Стражица“ на адрес: гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“ №1, тел.: 0894621167. 

 

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, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за 

подбор на проекти: 

 

Адрес на електронна поща: m7.2_mig@abv.bg 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ 

„МИГ-Лясковец-Стражица“: www.mig-zaedno.eu, както и на единния информационен 

портал: www.eufunds.bg 

 

11. Начина за подаване на проектни предложения: 

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по Процедура 

№BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се подават 

електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием 

на проектни предложения. 

 

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 

http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата. 


