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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“.  

Информационни събития във връзка с  обявен 
прием  на проектни предложения към 

Стратегия за ВОМР на МИГ за Мярка МИГ04 
„Социални иновации за активно социално 

включване” от ОПРЧР 
 

27 февруари 2018г., гр.Лясковец 
28 февруари 2018г., гр.Стражица 
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Процедура чрез подбор на проектни предложения с 

един краен срок за кандидатстване 

BG05M9OP001-2 ВОМР-  МИГ04 „Социални 

иновации за активно социално включване” 

 

Краен срок: 13.04.2018г., 15.00ч. 
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Наименование на приоритетната ос: 

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира чрез 

предоставяне на подкрепа от Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и 

Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от ОПРЧР 

2014 – 2020 г.                                        Наименование на процедурата: 

МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване“ 

Измерения по кодове :   

Измерение 1 – Област на интервенция: 109; 112 

Измерение 2 – Форма на финансиране: 01 

Измерение 3 – Вид територия: 07 

Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение: 06 

Измерение 6 Вторична тема по ЕСФ: 08 

Измерение 7 Икономическа дейност: 21 
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Процедурата има за цел:  

1. подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в 

общността и в домашна среда; 

2. подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с 

увреждания,  

3. предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи 

грижи за лицата с увреждания и зависими от грижи за възрастни. 

Обосновка: 

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и 

Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви 

и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от ОПРЧР 2014 – 2020 г. 

 

Специфична цел 2 „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа 

или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с 

увреждания и техните семейства” на инвестиционен приоритет 2; 

Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” на инвестиционен приоритет 3. 
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Очаквани резултати: 

Настоящата процедура допълва и надгражда мерки, финансирани по другите мерки от СВОМР, свързани с 

улесняване достъпа до заетост на уязвими групи. 

Чрез изпълнението на интегрирани мерки за подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги се 

цели постигане на равни възможности, независимост и социална интеграция за тази специфична група и 

преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. 

Чрез изпълнение на проекти по тази мярка, стратегията за местно развитие ще създаде условия и предпоставки 

за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и 

здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на 

труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания. В рамките на мярката ще бъде 

улесняван достъпа до иновативни социални услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално 

включване, осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност за заетост, като например иновативни 

междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според 

индивидуалните потребности на човека с увреждане. 

Демаркация: 

В рамките на операцията няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или 

каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или 

друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на ниво индивидуален проект. Операцията 

допълва мерките на пазара на труда, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. и такива финансирани в изпълнение на Националния план за действие по заетостта 

за съответната година.  
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

   
   

Хора с увреждания 

над 18 години  
Брой лица 30  Участници с 

увреждания над 

18 г., които са 

започнали да 

търсят работа или 

имат работа, 

включително 

като 

самостоятелно 

заети лица 

Брой лица 8  

 

 

  Участници с 

увреждания над 

18 г., получаващи 

услуги. 

Брой лица 22 

Лица с 

увреждания и 

лица над 65г. в 

невъзможност 

за 

самообслужване 

 

брой 

 

 

60  

Участници с 

увреждания и 

лица над 65г. в 

невъзможност за 

самообслужване, 

с подобрен 

достъп до услуги

 брой 

брой 60  

  Брой 

доставчици на 

услуги за 

социално 

включване 

брой 3  Брой доставчици 

на услуги за 

социално 

включване, 

разширили 

обхвата на 

дейността си 

брой 3 
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Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от ЕСФ 

(сума/процент) 

Национално съфинансиране 

(сума/процент) 

Общо – 500 000 (425 000лв.(85%) (75 000 лв.(15%)) 

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него 

проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:   

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева  

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 250 000 лева 

Кандидатите трябва да планират преките си разходи в размер на безвъзмездната финансова помощ в 

размер на не повече от  250 000,00лв, както и минимален размер на БФП в размер от 100 000,00 лв. 

Ако минималният размер е под минимума, проектното предложение се предлага за отхвърляне. 
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Кандидати по процедурата могат да бъдат: 

 Доставчици на социални услуги  (вкл. неправителствени организации); 

 Общини – Лясковец и Стражица. 

 

Партньори на кандидата могат да бъдат: 

- Обучителни организации, регистрирани съгл. ЗПОО, ЗНП и ЗВО;  

- Общини от  територията на МИГ „Лясковец – Стражица”;  

- Доставчици на социални услуги,  

- Неправителствени организации. 

Партньорствата, създадени за целите на тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, не е 

необходимо да бъдат регистрирани в съда. Към момента ва сключване на административния договор за 

предоставяне на БВП, кандидатът и партньорите трябва да подпишат Споразумение за партньорство 

/Приложение VІ от Условията за кандидатстване – пакет документи „Договор и приложения“. 
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По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за 

финансиране следните дейности: 

1.Развитие и предоставяне на  интегрирани услуги за социално включване на хората с увреждания, които 

да съчетават иновативни, междусекторни услуги , в посока осигуряване на заетост в комбинация със 

социални и здравни услуги, според индивидуалните потребности на човека с увреждане. 

2.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в 

неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за иновативни 

социални услуги в семейна или близка до семейната среда, в т.ч.; 

- Мотивационни обучения за стимулиране и насочване на лица към активно поведение на пазара на 

труда - ориентиране и адаптиране към динамиката на пазара на труда и индивидуална подкрепа на 

уязвимите групи и на членове на семейства, които се грижат за зависим член на семейството – 

разработване и прилагане на индивидуални програми с цел подобряване на достъпа до пазара на 

труда на хората с увреждания и техните семейства. 

- Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевата група, според тяхната 

индивидуална потребност – консултиране, здравна, социална, образователна и психологическа 

подкрепа с цел подобряване на достъпа до пазара на труда на хората с увреждания и техните 

семейства. 
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3.Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания; 

  

4.Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, за 

осигуряване на информационно образователни и здравно-консултативни съвети насочени към уязвими 

групи; 

  

В сферата на здравеопазването се подкрепят съпътстващи дейности, насочени към информиране, здравно 

– консултативни услуги за превенция и здравословен живот, достъп до здравни услуги, като неразделна 

част от комплексните услуги за социално включване, както и иновативни междусекторни услуги, 

включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според индивидуалните 

потребности на човека с увреждане. 

  

5.Дейности за обзавеждане и оборудване - при доказано обоснована необходимост е допустимо в 

проектното предложение да се предвидят дейности за обзавеждане и оборудване на помещенията, в които 

могат да се предоставят услугите; 

  

6. Развитие и предоставяне на мобилни иновативни социални услуги, в това число осигуряване на и 

мобилна работа и др.; 
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Бюджетът е част от Формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 и включва - секция 5. Бюджет и 

секция 6. Финансова информация – източници на финансиране. 

Бюджетът (секция 5 от Формуляра) следва да покрива всички допустими разходи за изпълнение на 

Проекта, а не само безвъзмездната финансова помощ. Ако по проекта е предвидено съфинансиране от 

страна на кандидата, то следва да се включи в описанието на бюджета. 

Бюджетът се представя в лева. Стойностите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.  

Във Формуляра за кандидатстване, секция 7 План за изпълнение/Дейности по проекта, поле „Стойност”, 

следва да се посочи общата стойност на разходите, необходими за изпълнението на конкретна дейност. 

Общият размер на планираните разходи по дейности следва да съответства на планираните в бюджета 

стойности. В случай на противоречие между текстовете в т. 7 План за изпълнение/ Дейности по проекта и 

т. 5 Бюджет включително т. 6 – Финансова информация – Източници на финансиране, които са част от 

Формуляра за кандидатстване, с предимство се прилагат разпоредбите на т. 5 и т.6. При невъзможност да 

бъде оценен даден разход, това може да окаже влияние върху оценката на проектното предложение, 

съгласно настоящите Условия. При попълване на бюджета, Бенефициентът трябва точно да следва 

бюджетната рамка, като не е допустимо да се добавят нови видове разходи, различни от посочените. 

Всички разходи се попълват в съответните редове с ДДС за бюджетните пера, в случаите, когато 

същият е невъзстановим по смисъла на Указания на министъра на финансите № НФ-5/ 28.07.2014 г. 

относно третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти 

по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз. 
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Финансова информация – източници на финансиране (секция 6 от Формуляра) 

В секция 6. Финансова информация – източници на финансиране от Формуляра за кандидатстване, в 

полето „Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ) системата автоматично прехвърля 

общата сума на бюджета от секция 5. Бюджет. 

Кандидатът следва да попълни следните полета от таблицата: 

- Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ), в т.ч. кръстосано финансиране - Ако не е 

предвидено кръстосано финансиране, полето не се попълва. 

- Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия) – в случай, че 

е предвиден, собствен принос в бюджета на проекта. Ако не е предвиден собствен принос, полето не 

се попълва. 

- Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бенефициенти, които не са бюджетни 

предприятия) – в случай, че е предвиден, собствен принос в бюджета на проекта. Ако не е 

предвиден собствен принос, полето не се попълва. 

Останалите полета в секция 6. Финансова информация – източници на финансиране са 

неприложими по настоящата процедура! 
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І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

І.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на 

физическите лица,  включени в изпълнението на интегрирани мерки за подобряване на достъпа 

до основни социални и здравни услуги вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на 

осигурителя върху договореното възнаграждение.  

  

1./1.1 Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко 

физическо лице, включено в заетост - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход 

за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за 

сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство. 

1./1.2 Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на 

физическите лица, включени в заетост по настоящата процедура,  - тук следва да се включат брутните 

възнаграждения на наетите лица и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху 

договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство. 

 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

ІІ.1 Разходите за материали и консумативи следва да са пряко свързани с финансираните дейности и 

необходими за постигане на поставените цели, както и  подробно описани и обосновани в дейностите 

по проектното предложение.  

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане. 
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ІV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Разходите за нематериални активи следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за 

постигане на поставените цели, както и подробно описани и обосновани в дейностите по проектното 

предложение. Допустими са само за закупуване на специализиран софтуер, необходим при предоставяне на 

услугите за хора с увреждания. 

V. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 

V.1 Разходи за наем. Могат да бъдат бюджетирани разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани 

и необходими за изпълнение на проектните дейности; 

V.2 Разходи за мотивационни обучения; 

V.3 Разходи, в т.ч режийни разходи, когато услугите ще се предоставят извън дома на потребителите; 

V.4. Разходи за застраховки на придобитото оборудване – разходите  следва да бъдат планирани при спазване 

на разпоредбите на чл.20, ал.1 от 189/28.07.2016 г.и за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните 

дейности. 

V.5. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, 

неквалифицирани другаде.  
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7./ 7.1. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ (Разходи за организация и управление, в това число информация и 

комуникация) - в размер на 10 % от допустимите преки разходи по проекта. Разходите за организация и 

управление, в това число информация и комуникация се определят чрез прилагане на единна ставка, 

определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи, съгласно чл. 67 

(1), точка ВАЖНО!  

На етап кандидатстване всеки кандидат следва да планира само преките си разходи, които не 

могат да бъдат повече от 225 000,00лв. 

Непреките разходи, който са в размер на точно 10 % от преките допустими разходи ще бъдат служебно 

отразени от страна на оценителната комисия в бюджета на всяко едно проектно предложение. 

 

В случай че кандидатите НЕ желаят да им бъдат служебно начислени непреки разходи в размер на 10 % от 

преките допустими разходи, то същото следва да бъде декларирано в т. 11. 6 от Формуляра за 

кандидатстване. В този случай, кандидатите трябва да планират преките си разходи в размер на 

безвъзмездната финансова помощ в размер на не повече от  250 000,00лв. 
При неспазване на заложеното ограничение в бюджета за максимална стойност на безвъзмездната финансова 

помощ, то на етап техническа и финансова оценка, бюджетът на проектното предложение в частта преки 

разходи ще бъде редуциран. 

 „Разходи за организация и управление“ в това число информация и комуникация са непреки разходи, 

свързани с възнагражденията на персонала по администриране на операцията – ръководител на проект, 

технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните 

разходи, свързани с управлението на операцията (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи 

за командировки). 
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Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

- Хора с увреждания и техните семейства; Възрастни в риск; Хора над 65 години в невъзможност за 

самообслужване; Служители на доставчици на социални и здравни услуги. 

 „Възрастен в риск” е лице, което е: 

- В зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независими и самостоятелен 

живот 

- с увреждане или за което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и 

социално благополучие 

- в риск от социална изолация и социално изключване 

- в риск от изпадане в бедност 

Не се допуска дублиране на финансиране на представители на една и съща целева група от 

различни източници за една и съща дейност. 

В проектното предложение е необходимо кандидатът да посочи конкретна/и целева/и група/и, към които 

ще бъдат насочени дейностите в проектното предложение. Необходимо е да се направи анализ на 

техните нужди и проблеми, както и към решаването, на кои от тях е насочен проектът. Целевата група, 

включена в проектното предложение, трябва да бъде описана с нейните конкретни характеристики 

съгласно Условията за кандидатстване и количествено определена – колко представители от целевата 

група ще бъдат включени.  

 

Посочва се съответствие с анализите, направени при подготовката на СВОМР. Информация за анализите, 

направени по подготовката на СВОМР се намира на:  http://www.mig-zaedno.eu/ 
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Настоящата процедура се провежда при спазване на заложените в СВОМР хоризонтални политики 

съобразени със заложените в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

хоризонтални принципи. 

При подготовката и изпълнението на дейностите на всяко проектно предложение следва да се спазват и 

прилагат задължително и трите хоризонтални принципа. 

 Равни възможности и недопускане на дискриминация; 

 Равенство между половете; 

 Устойчиво развитие 

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

не е приложимо  

Продължителността на дейностите следва да приключи до 31.12.2019 г. 
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Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с критериите, описани в 
Условията за кандидатстване. Критериите не подлежат на изменение по време на провеждането на 
процедурата. Оценката се извършва в системата ИСУН 2020 и се документира чрез попълването на 
оценителни таблици. Оценката на проектните предложения включва: 

1. Оценка на административното съответствие и допустимостта; 

2. Техническа и финансова оценка. 

ЕТАП 1: ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА 

Комисия, назначена със заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ, ще извърши оценка на 

административното съответствие и допустимостта на проектните предложения. 

ЕТАП 2: ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА  

“Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в 

съответствие с критериите за оценка. 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап 

техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 70 т. (определя се за конкретната 

схема). В случай че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии: 

-По-високи индикатори за изпълнение и резултат; Крайната оценка на раздел 3 Методика и 

организация; Крайната оценка на раздел 4 Бюджет.  

Критериите за класиране при еднакъв брой точки могат да бъдат променяни за всяка процедура.  
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Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само 

по електронен път, като се използва ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно 

кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за 

работа със системата. 

 

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път. 

Всеки кандидат по настоящата процедура има право да участва с едно проектно предложение в 

настоящата процедура. .Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб 

базиран Формуляр за кандидатстване и подаването му от конкретния бенефициент, като проектното 

предложение и прикачените документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП) на 

лицето оправомощено да представлява кандидата. 

Кандидатите трябва да представят Формуляра за кандидатстване и приложенията на български език, с 

изключение на текстовете, за които се изисква информацията да бъде попълнена на английски език. 

Формулярът за кандидатстване по процедурата се попълва от кандидата, съгласно инструкциите дадени 

в Указанията за попълване на формуляр за кандидатстване (Приложение за информация към Условията 

за кандидатстване). ИСУН 2020 предоставя възможност за коригиране и допълване на формуляра докато 

той е в режим чернова и работата по него се съхранява на сървърите на системата.  

 

ВАЖНО!  

Моля обърнете внимание, че електронната поща, с която се регистрирате като потребител в ИСУН 2020 

е асоциирана с профила на кандидата. Комуникацията (Кореспонденцията) с кандидата по време на 

оценка на проектното предложение се осъществява по електронен път чрез профила на кандидата в 

ИСУН 2020, от който е подаден съответния проект и промени на посочения профил са невъзможни. 
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Освен Формулярът за кандидатстване, кандидатите трябва да представят следните документи, като ги 

прикачат в системата ИСУН 2020: 

1. Автобиография на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата (управител, 

прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията - попълнена по образец (Приложение І) към 

Условията за кандидатстване сканирана и прикачена в системата. 

2. Приложение ІІ: Декларация на кандидата – попълнена по образец. Попълва се от всички лица, които са 

овластени да представляват кандидата/партньора, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, и 

са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са 

определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.  

Декларацията/ите се подписва/т от всяко едно от лицата на хартиен носител, сканира/т се и се прикачва/т в 

ИСУН 2020. 

Декларация на кандидата/партньора не може да се подписва от упълномощени лица, тъй като с нея се 

декларират данни, които се декларират в лично качество или съответно данни за съответното юридическо 

лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична 

2.1. (Приложение ІІ-1) Декларация на кандидата/партньора (само за кандидати/партньори общини) – 

попълнена по образец към Условията за кандидатстване – подписва се на хартия, сканира се и се прикачва в 

ИСУН 2020. 

За кандидати общини – законен представител на кандидата е кметът. По отношение на останалите допустими 

организации, кандидатът преценява на кое от посочените лица да предостави автобиографията за оценка. 
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3. Приложение ІII: Декларация за минимални и държавни помощи – попълнена по образец, подписва 

се от поне едно от представляващите организацията лица, вписани като представляващи 

предприятието в търговския регистър или определени като такива в учредителен акт, когато тези 

обстоятелства не подлежат на вписване, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. Декларацията не е 

приложима за общини и за партньори, които не разходват средства. 

4. Декларация за предоставяне на данни от НСИ- попълнена по образец (Приложение IV) към Условията за 

кандидатстване, подписва се на хартия от поне едно от представляващите организацията лица, сканира се и 

се прикачва в ИСУН; 

5. Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата 

на кандидатстване, сканирано и прикачено в ИСУН. В случай че кандидатът е регистриран по Закона за 

Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона 

за Търговския регистър; 

6. Отчет за приходите и разходите за текущата финансова година и Счетоводен баланс за текущата и 

финансови години (индивидуален), подписани съгласно Закона за счетоводството - сканирани и прикачени в 

ИСУН. 

В случай че проектното предложение е подадено през месец януари 2018 се представят финансови 

документи за 2017 г.- сканирани и прикачени в ИСУН. 

В случай че посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване и са 

в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен 

път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър. 
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7. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа дейност 

и допълнителна икономическа дейност), издадено от Националния статистически институт по данни за 

последната приключила финансова година година - сканирано и прикачено в ИСУН 2020. Неприложимо 

за новорегистрираните/новосъздадените организации и общини. 

8. В случаите, в които кандидат/партньор/и е ОБЩИНА при подаване на проектното предложение е 

необходимо да представи следните документи:  

8.1 Препис от Решение на Общинския съвет за подаване на проектното предложение и/или 

одобряване на партньорство, съгласно ЗМСМА  

В случай, че в посочените срокове за подаване на проектни предложения не е предвидена сесия на 

Общинския съвет, е допустимо решението да бъде представено по време на оценката или преди 

сключване на договор.  

9. Нотариално заверено пълномощно (заповед от кмет на община) за упълномощаване на лице, 

представляващо кандидата във връзка с подаване на проектното предложение и подписване на формуляра 

(ако е приложимо) – сканирано и прикачено в ИСУН 2020. 

В случаите, когато една организация се представлява заедно от няколко лица, декларациите си подписват 

от всички. 

В случай, че кандидатът не е представил някой от посочените документи за кандидата/партньора или ги е 

представил, но не са в изискуемата форма, същите могат да бъдат изискани допълнително от 

Оценителната комисия като за целта ще бъде определен срок за предоставянето им, не по-кратък от една 

седмица.  
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Партньорът/те по процедурата за безвъзмездна финансова помощ трябва да представят следните 

документи, като ги прикачат в системата ИСУН 2020: 

1. Приложение ІІ: Декларация на кандидата/партньора ; 

1.1. (Приложение ІІ-1) Декларация на кандидата/партньора (само за кандидати/партньори общини) – 

попълнена по образец към Условията за кандидатстване – подписва се на хартия, сканира се и се прикачва 

в ИСУН 2020. 
2. Приложение ІІІ: Декларация за минимални и държавни помощи ; 

3.Декларация за предоставяне на данни от НСИ; 

4.Удостоверение за актуално състояние на партньора, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата 

на кандидатстване; 

5.Отчет за приходите и разходите за текущата финансова година и Счетоводен баланс за текущата 

финансова година; 

6. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието ; 

7. Когато обучаващата институция действа в съответствие с други нормативни актове (висше училище, 

професионални училища, професионален колеж и пр.) – представя се съответния учредителен документ; 

8. Копие от Решение на ОбС,  за одобряване на партньорство по проекта, съгл.ЗМСМА (в случай на 

партньорство) когато кандидат е община и има партньор/и по проекта 

 

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители. Изпълнителите не са 

партньори и са обект на избор по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или 

ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не. 

Изпълнителите трябва да притежават необходимата професионална компетентност и квалификация за 

извършване на възложената им дейност. 
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На посочения e-mail:  

mig_zaedno@abv.bg, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се 

задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичане на 

срока за кандидатстване . 

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичане на срока за кандидатстване . 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които 

съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:, 

https://eumis2020.government bg, mig_zaedno@abv.bg към документите по процедурата. 

 

В срок до 5 работни дни от одобряване на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ уведомява  

кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са частично одобрени. 

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

че е частично одобрено, има право да възрази пред финансиращия/финансиращите проекта УО в срок до 3 

работни дни от датата на получаването на уведомлението. 

 

https://eumis2020.government/
https://eumis2020.government/
https://eumis2020.government/
https://eumis2020.government/
https://eumis2020.government/
https://eumis2020.government/
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Кандидатите ще бъдат уведомени писмено относно решението на ръководителя на УО във връзка с 

тяхното проектно предложение. 

След одобряване на оценителния доклад, УО поканва одобрените кандидати да представят 

доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и ги информира какви допълнителни 

документи трябва да представят. Срокът за представяне на документите е 30 дни. 

В двуседмичен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на 

доказателствата по чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, РУО взима решение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по всяко проектно предложение, включено в списъка на одобрените кандидати, чрез 

сключване на административен договор. 

Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се сключват с всички 

кандидати, които представят изискваните документи в рамките на указания срок, но не по-дълъг от 

регламентирания в ЗУСЕСИФ. С кандидатите, които не представят документи или не съответстват на 

изискванията, не се сключват административни договори и се издава мотивирано решение за отказ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На тяхно място ще бъдат поканени за договаряне 

съответният брой кандидати от резервния списък (ако е приложимо), по поредността на класирането им 

до изчерпване на общия наличен бюджет по процедурата. 
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Ако кандидат по одобрен за финансиране проект откаже сключване на административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ, се пристъпва към сключване на договор с кандидатите от резервния списък 

(ако е приложимо) по поредността на класирането им, до изчерпване на наличния бюджет по процедурата. 

Местните инициативни групи или местните инициативни рибарски групи, одобрили проекта, подписват 

договора като трета страна. Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се издава в 

срок до 10 дни от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на доказателствата по чл. 

36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, на следните основания: 

-при несъгласие на кандидата да сключи административен договор; 

-при кандидат/партньор, който не отговаря на изискванията за бенефициент или не е представил в срок 

доказателства за това; 

-за проектни предложения, при които се предвижда финансиране в нарушение на чл. 4, ал. 4 от ЗУСЕСИФ; 

-за проектни предложения, при които държавната помощ е недопустима или се надхвърлят праговете за 

минимална помощ; 

-кандидатът/партньорът има задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на 

финансови средства по друга схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и програма ФАР към ИА МТСП към момента на сключване на 

договора по настоящата процедура. (За целта ще бъде извършена служебна проверка от УО); 

-ако не са изпълнени някои от останалите критерии, включени в настоящите Условия за кандидатстване. 
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УО уведомява писмено кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени или са в резервния 

списък в срок до 3 работни дни от издаване на решението, като посочва основанията за класирането им. В срок 

до 10 работни дни от получаване на уведомлението, кандидатите могат да поискат допълнителни разяснения 

относно основанията за класирането на проектните им предложения. 

Уведомяването на неуспелите и одобрените кандидати се извършва чрез официална кореспонденция по 

електронен път или на хартия. Управляващият орган не носи отговорност, ако поради грешни и/или 

непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават 

кореспонденцията с Управляващия орган. 

Председателят на МИГ/МИРГ прекратява със заповед процедурите на подбор на проекти, в случаите при 

които не са постъпили в срок проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени; спряно е 

финансирането по съответната програма или на част от нея от страна на Европейската комисия; в случаите, в 

които РУО не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения. В случай на 

прекратяване на процедурата, кандидатите се уведомяват по електронен път или на хартиен носител от 

председателя на МИГ/МИРГ и нямат право на обезщетения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ: 

Формуляр за кандидатстване (приложение към настоящата процедура в 

ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg) 

Приложение І: Автобиография на ръководителя на проекта или на законния 

представител на кандидата (управител, прокурист и др.) собственика на 

капитала на организацията 

Приложение ІІ: Декларация на кандидата/партньора 

Приложение ІІ-1 Декларация на кандидата/партньора за кандидат/партньор 

община 

Приложение ІII: Декларация за минимални и държавни помощи 

Приложение IV: Декларация за предоставяне на данни от НСИ (ако е 

приложимо) 

Подкрепящи документи (съгласно точка  22 от Условията за 

кандидатстване) 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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• Административен договор 

• Приложение VІ: Споразумение за партньорство (ако е приложимо) 

• Приложение VІІ: Формуляр за финансова идентификация  

• Приложение VІІІ: Декларация относно произхода на финансовия принос по 

проекта  

• Приложение ІХ: Декларация за нередности 

• Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 

2020 

• Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до 

ИСУН 2020 

• Подкрепящи документи към момента на подписване на 

административния договор (съгласно точка 23.6. от Условията за 

кандидатстване) 

Документи, към момента на подписване на административния договор: 
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Документи за информация: 

Таблица за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектно 

предложение; 

Методология за оценка на техническо и финансово качество на проектно предложение;  

Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидата по ОП РЧР 2014 – 2020г 

Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР/Методологията е 

публикувана на http:// esf.bg/informatsiya//; 

Указания на министъра на финансите за третиране на данък върху добавена стойност 

като допустим разход при изпълнение на проекти по ОП, съфинансирани от ЕФРР, 

ЕСФ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕС и от ЕФМДР, за програмен период 2014-2020г, 

издадени с ДНФ № 3 от 23.12.2016 г.; 

Указания за попълване на формуляр за кандидатстване; 

класификатор на икономическите дейности (КИД-2008); 
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www.eufunds.bg        УЧАСТВАЙ !        www.mig-zaedno.eu 


