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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО“ 

 

ОБЯВА  

за прием на проектни предложения  

към стратегия за Водено от общностите местно развитие  

за територията на МИГ - Попово  

с код в ИСУН BG06RDNP001-19.488 

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

  Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на 

демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-

Попово“ 

 

2. Допустими кандидати: 

 Община Попово; 

 Юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. и МИГ - Попово 

 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

 

3. Дейности и разходи, допустими за финансиране: 

3.1. Дейности, допустими за финансиране 

В обхвата на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални 

и нематериални инвестиции за следните  дейности: 

1. Аналитични дейности: 

-събиране на данни и статистики, както и разработване на общи методологии, 

класификации, индикатори и целеви показатели; 

- проучвания, изследвания, анализи и доклади, включително чрез финансиране на мрежи 
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от експерти; 

- оценявания и оценки на въздействието; 

- подготовка и прилагане на социалното екпериментиране като метод за изпитване и 

оценяване на иновационни решения с оглед тяхното по-широко използване; 

- разпространение на резултатите от посочените аналитични дейности. 

2. Дейности, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на 

информация: 

- обмен и разпространение на добри практики, иновационни подходи и опит, 

бенчмаркетинг и взаимно обучение на местно ниво; 

- мероприятия, конференции и семинари; 

- обучения на специалисти в областта на социалните иновации; 

- изготвяне и публикуване на наръчници, доклади и образователни материали; 

- информационни и комуникационни дейности; 

- разработване и поддръжка на информационни системи, с цел разпространение на 

информация за пазара на труда. 

3. Подкрепа по отношение на: 

- действия за изграждане на местен капацитет за развиване, насърчаване и подпомагане на 

прилагането на политиката по заетостта и социалните въпроси на ЕС; 

- Създаване на Клубове  (работилници  по интереси) за развитие на предприемачеството и на 

малкия бизнес, така че в реална среда да бъдат подпомагани иновативните предприемачи и земеделски 

стопани да предават своя опит и да се подобрят веригите на добавена стойност в селските райони, като 

се акцентира по-специално на смяната на поколенията в селскостопанския сектор. 

 

3.2 Допустими разходи: 

I. Общи допустими разходи 

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове разходи описани в т. 

5.1.3 Допустимост на проекти за инвестиционна подкрепа от раздел 5 Описание на мерките от 

стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Попово:  

1. Закупуване на оборудване;  
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2. Разходи за финансиране на лизинг за закупуване на оборудване до пазарната стойност на актива, 

при условие, че ползвателя на финансовата помощ е собственик на актива, към датата на подаване на 

финалното искане за плащане във връзка с актива;  

3. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси,  хонорари за 

архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост 

на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат 

да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта. Общите 

разходи може да са възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. 

Съгласно Указания на УО на ПРСР когато в СВОМР се предвиждат разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1 

и 2 от Наредба № 22 за общите разходи следва да се има предвид, че  

1.Общи разходи са: 

а)  свързани с консултации;  

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 

в) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване 

и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и 

лицензи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта 

2.Консултациите по т. 1.1, буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ 

предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от 

документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитането на дейностите по проекта 

до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи; 

3. Разходите по т. 1 общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите 

инвестиционни разходи съгласно ПРСР ;  

II. Специфични допустими разходи:  

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и 

са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в 

периода на изпълнение на проекта:  

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, 

включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното 
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възнаграждение;  

2. Разходи за организиране на пътувания - разходи за командировки: пътни, дневни разходи и 

нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната; 

3. Разходи за материали, консумативи; 

4. Разходи за закупуване на оборудване  – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи; 

5.Разходи за външни услуги;  

-  Наем на помещения и апаратура; 

- Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.; 

- Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни; 

- Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски 

разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на археологически проучвания, 

реставрация и консервация и др.) 

Разходите за Данък добавена стойност (ДДС) са допустими в случаите, когато не подлежат на 

възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.  

Когато кандидатът е регистриран по Закона за ДДС, той подава проектното си предложение 

като залага разходите без включен ДДС.  

Когато кандидатът не е регистриран по Закона за ДДС, той подава проектното си предложение 

като залага разходите с включен ДДС . 

Общите условия, прилагани за повече от една мярка от стратегията за ВОМР на МИГ – Попово 

са описани в точка 5 Описание на мерките от стратегията и ще се прилагат по отношение на: 

3.3.1 Териториално покритие - Проектите и дейностите по всички мерки на СМР се прилагат 

на територията на действие на МИГ - Попово, която покрива територията в административните 

граници на община Попово. Кандидатите и бенефициентите трябва да отговарят на изискванията на 

чл. 18 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 2016 г., изм. и доп. ДВ .бр. 69 от 25 Август 2014 г. (Наредба № 22). 
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3.3.2. - Допустимост на проекти за инвестиционна подкрепа – Допустимите инвестиционни 

разходи са  описани в т. 3.2 Разходи, допустими за финансиране I. Общи допустими разходи т.1 до 5. 

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за 

подпомагане от страна на бенефициента на Стратегията за ВОМР, с изключение на общите разходи. 

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на  възстановяване на действително 

направени и платени допустими разходи. 

3.3.3 - Недопустими разходи  - Недопустими са разходи за  инвестиционна подкрепа, съгласно 

чл. 21 на Наредба № 22. 

 

 4. Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения: 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., „МИГ - Попово" обявява процедура 

за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване. 

Първи начален и краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура: 

Начален срок: 18.04.2022 година 

Краен срок: 15.10.2022 година, 17:00 часа. 

Вторият прием  ще стартира при същите условия за кандидатстване и изпълнение, разработени 

в приложените Насоки по настоящата процедура. Бюджетът по мярката за втория прием през 2022 г. е 

остатъчните средства /ако има такива/след приключване на първия прием.  

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

извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване  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  xlsx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z или друг указан формат. 
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5. Бюджет на приема 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Финансиране 

от ЕЗФРСР 

Национално 

съфинансиране 

13 745,00  лв. 12 370,00  лева 1 375,00 лева 

 

6. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

 

При интензитет на финансовата помощ 100 % 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ за 

индивидуален проект 

Максимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

за индивидуален проект 

977,90 лева 13 745,00 лева 

 

 

 

При интензитет на финансовата помощ 70 % 

Минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ за 

индивидуален проект 

Максимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 

за индивидуален проект 

684,53 лева 13 745,00 лева 

 

 

7. Процент на съфинансиране:  

Интензитет на финансовата помощ: 

-  100 % от общите допустими разходи за проекти негенериращи приходи;  
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-  70 %  от общите допустими разходи за проекти, генериращи приходи. 

 

8. Критерии за подбор  на проектните предложения тяхната тежест: 

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).  

Оценяването на всяко  проектното предложение, подадено в определения срок, включва: 

 Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва от членовете на 

комитета за подбор; 

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

територията на МИГ – Попово. 

На техническа и финансова оценка подлежат само проектите преминали административно 

съответствие и допустимост.  

 

Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва: 

1. Опит на кандидата в управлението  и изпълнението  на проекти  – 20 т. 

1.1.   Кандидат има реализиран поне един проект финансиран от ЕЗФРСР, доказан с 

предоставяне на информация в документите  за кандидатстване – 10 т; 

1.2.   Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в 

проектното предложение – 10 т. 

2. Проекти в зависимост от обществената значимост – максимален брой - 60 т. 

2.1. Броят на населението, върху което ще се разпространят резултатите от проекта е повече от 

200 души – 10 т. 

2.2. Проектът се реализира на повече от едно населено място на територията – 10 т. 

2.3. Проектът осигурява приемственост на традициите между поколенията – 10 т. 
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2.4. Проектът създава условия за устойчиви, повторяеми, дългосрочни действия – 20 т. 

2.5. Проектът проучва и популяризира местни традиции и култура – 10 т. 

3.  Качество на проектното предложение – максимален брой - 20 т. 

3.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на  процедурата, посочена в 

Насоките за кандидатстване  – от 0 до  10 т. 

Минимално изискване: Кандидатът е представил ясна и убедителна обосновка на 

дейностите на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с целите и 

приоритетите на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на 

МИГ – Попово и процедурата по която кандидатства  - от 6 до  10 т.; 

Обосновката по критерия не е ясно и последователно описана и структурирана - от 1 до  5 т.         

3.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т. 

Минимално изискване: Кандидатът ясно е дефинирал очакваните резултати от 

изпълнението на всяка дейност от проектното предложение. Индикаторът/ите на проектното 

предложение измерват резултатите от проекта по адекватен начин - от 6 до  10 т.;          

 Очакваните резултати от изпълнението на всяка дейност от проектното предложение не са 

ясно дефинирани от кандидата. Индикаторът/ите на проектното предложение измерват 

резултатите от проекта по не достатъчно адекватен начин  - от 1 до  5 т.; 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 100 

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

етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т. 

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

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следния критерий  „качество на проектното 

предложение“; 

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по 

следния критерий „социални иновации“. 

При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по 

следния критерий: 

 Ред на регистрация в ИСУН 2020 

 Оценката се извършва в ИСУН 2020.  



 

                                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
 

 
”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО” 

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26 

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com 

 

 

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

За контакти: инж.Магдалена Радева – изпълнителен директор на МИГ - Попово; 

 

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 

17.00 часа в  офиса  на МИГ - Попово на адрес:  гр. Попово, пл.“Ал.Стамболийски 2, ет. 4, тел.: 

060842726; 0879201400. 

 

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 по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се 

посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 

Адрес на електронна поща: office@mig-popovo.com. 

 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение 

„МИГ - Попово“: www.mig-popovo.com, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg. 

 

 


