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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ФОНДАЦИЯ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО»

П О К А Н А 

МИГ ПОПОВО обявява покана за набиране на проектни предложения към 
Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за 

конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/321- 2013.1.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за 
населението и икономиката в селките райони” се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с 
посредничеството на Фондация “МИГ – Попово”.

I. Обхват на мярката :

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции, 

целящи подобряване на основни услуги за населението и икономиката. Подкрепата е за 
създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и 
свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малкомащабна инфраструктура.

II. Допустими кандидати:
 Община Попово (с изключение на дейности по т. 5 буква „а” от раздел „Допустими 

дейности”);
 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности, 

свързани по т. 3, 4, 5, 6 от раздел „Допустими дейности”). Основният предмет на 
дейност на ЮЛНЦ да е сързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да 
развиват.

 Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища (за дейности 1-6 от 
раздел „Допустими дейности”).

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните условия:

1. Имат седалище на територията на община Попово.
2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
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3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
4. Не са в производство по ликвидация;
5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

III. Допустими дейности :

Финансова помощ се предоставя за инвестивии в инфраструктура, обзавеждане и/или 
оборудване за:

1) Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство 
на топлинна  и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, 
които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; 
изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или 
други въобновяеми източници  топлинна/електрическа енергия

2) Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, 
използвани за предоставяне на обществени услуги;

3) Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на 
културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на 
мобилни такива; 

4) Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. 
спортни, младежки центрове и др.);

5) Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли и градини), включително специализиран транспорт; 
б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове и др.), включително 
специализиран транспорт; 

6) Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на 
използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, 
подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни 
центрове; 

Следните дейности няма да се подпомагат: 

 Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, 
обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство 
(НИНКН);

 Инфраструктура за широколентов достъп до интернет;
 Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване; 
 Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов
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IV. Допустими и недопустими разходи :

1.Допустими разходи :
 Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга

недвижима собственост:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-

монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по 

буква "а";
 Закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и 

компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително 
чрез финансов лизинг;

 Закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от 
инвестиция за предоставяне на нова услуга, включително чрез финансов лизинг;

 Разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на 
услугите за дейностите по т. 3, 5 и 6, включително чрез финансов лизинг;

 Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи 
разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически 
проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието 
на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен 
надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за 
подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за 
изработване на информационна табела или билборд.

Консултациите, включени в т. 5, включват изготвяне на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 
пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с 
изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4.

2. Недопустими разходи :

 Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация “МИГ-
Попово”;

 Разходи за наем на земя и сгради;
 Оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка;
 Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;
 Общи разходи, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;
 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 24 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. 

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка                      
" Основни услуги за населението и икономиката в селските райони " от ПРСР 2007 -
2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.
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V. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 117 188.00 лв.

Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) :

 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска 

цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени 

организации и на читалища.

VI. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения включва следните три етапа:

1. Оценка на административното съответствие:
 Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 
(Приложение – Критерии за оценка по 321 - раздел I);

2. Оценка на допустимостта на кандидата:
 Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 
(Приложение – Критерии за оценка по 321 - раздел II);

3. Оценка на проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
експертна/техническа оценка и критериите за избор на проектни 
предложения:
 Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 
експертна/техническа оценка и критериите за избор на проектни 
предложения се извършва  съгласно методиката за оценяване определена в 
(Приложение – Критерии за оценка по 321 – раздел III и IV ). Крайната 
комплексна оценка на всяко проектно предложение представлява 
средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки по зададените 
критерии.

Проектните предложения получили минимум 50 точки ( на етап  III и IV ), се класират в 
низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат  всички или част 
от проектите по  реда на класирането до покриване на общия размер на обявения бюджет по 
процедурата за 2013 г.
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VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 14 януари 2013 г.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази покана е:                       
до 16.30 часа на 15 април 2013 г.

VІІI. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектното предложение трябва да бъде представено в един оригинал и едно копие заверено 
вярно с оригинала, подпис и печат, във формат А4, окомплектовани в отделни папки. 
Оригиналът и копието трябва да имат абсолютно идентично съдържание. Представените 
документи трябва да бъдат представени и на електронен носител, като представените 
електронно файлове  трябва да съдържат идентично предложение на това, което е представено 
на хартия. В случай, че хартиените и електронни документи се различават, за валидни се 
възприемат хартиените.

Документите се изпращат в запечатан плик с ненарушена цялост, на който следва да бъдат 
посочени името на кандидата, адрес и друга контактна информация, номера и наименованието 
на мярката и процедурата, по която се подава проектното предложение.

Проектните предложения трябва да бъдат :
 изпратени и по пощата с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на 

адрес - гр. Попово - 7800, обл. Търговище, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 
Фондация “МИГ-Попово”или 

 подадени всеки работен ден в офиса на Фондация “МИГ-Попово”, бул. 
”Ал.Стамболийски” 2, ет.4.

                                                                                                                                                         
Проектни предложения , изпратени по друг начин ( например по факс или по електронна 
поща), или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

    IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходимата документацията за кандидатсване е публикувана на интернет страницата на 
Фондация “МИГ – Попово” www.mig-popovo.com .

Документите за кандидатстване по образец могат да бъде получени и от офиса на фондация 
“МИГ-Попово” – гр .Попово, бул. “Ал.Стамболийски” 2, ет. 4. 

Екипът на МИГ Попово ще предоставя консултации на потенциални кандидати всеки работен 
ден от 9.00 до 17.00 часа, в офиса на Фондация «МИГ – Попово», бул. ”Ал.Стамболийски” 2, 
ет.4. 
Въпроси могат да се изпращат по електронната поща  на Фондация «МИГ Попово»:
office@mig-popovo.com.

Лицe за контакт: инж. Магдалена Радева – тел.0608/42726
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ФОНДАЦИЯ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО»


П О К А Н А 


МИГ ПОПОВО обявява покана за набиране на проектни предложения към Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:


Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”


Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/321- 2013.1.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селките райони” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с посредничеството на Фондация “МИГ – Попово”.

I. Обхват на мярката :

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.


2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основни услуги за населението и икономиката. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малкомащабна инфраструктура.

II. Допустими кандидати:

· Община Попово (с изключение на дейности по т. 5 буква „а” от раздел „Допустими дейности”);

· Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности, свързани по т. 3, 4, 5, 6 от раздел „Допустими дейности”). Основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е сързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.

· Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища (за дейности 1-6 от раздел „Допустими дейности”).

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на следните условия:


1. Имат седалище на територията на община Попово.

2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);


3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в


несъстоятелност;


4. Не са в производство по ликвидация;


5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

III. Допустими дейности :


Финансова помощ се предоставя за инвестивии в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:


1) Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна  и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други въобновяеми източници  топлинна/електрическа енергия


2) Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;


3) Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива; 


4) Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, младежки центрове и др.);


5) Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:


а) грижи за деца (детски ясли и градини), включително специализиран транспорт; 


б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт; 


6) Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове; 


Следните дейности няма да се подпомагат: 

· Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);


· Инфраструктура за широколентов достъп до интернет;

· Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване; 

· Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов

IV. Допустими  и недопустими разходи :


1.Допустими  разходи :

· Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост:


а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;


б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква "а";


· Закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;


· Закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за предоставяне на нова услуга, включително чрез финансов лизинг;

· Разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на услугите за дейностите по т. 3, 5 и 6, включително чрез финансов лизинг;

·  Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.


Консултациите, включени в т. 5, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.


Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а", т. 2, 3 и 4.


2. Недопустими разходи :


· Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”;

· Разходи за наем на земя и сгради;

· Оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка;

· Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;

·  Общи разходи, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 24 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка                       " Основни услуги за населението и икономиката в селските райони " от ПРСР 2007 - 2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

V. Общата стойност на бюджета за периода на прием по тази покана е: 117 188.00 лв.

Финансови параметри за проектите :


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.

· Максималнияр размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро 

Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) :

· 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 

· 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел  и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;

· 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации и на читалища.

VI. Критерии за оценка на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения включва следните три етапа:

1. Оценка на административното съответствие:


· Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се попълва таблица за оценка  на административното съответствие (Приложение – Критерии за оценка по 321 - раздел I);

2. Оценка на допустимостта на кандидата:


· Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се попълва таблица за оценка  на административното съответствие (Приложение – Критерии за оценка по 321 - раздел II);

3. Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за експертна/техническа  оценка и критериите за избор на проектни предложения:

· Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за експертна/техническа  оценка и критериите за избор на проектни предложения се извършва  съгласно методиката за оценяване определена в (Приложение – Критерии за оценка по 321 – раздел III и  IV ). Крайната комплексна оценка на всяко проектно предложение представлява средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки по зададените критерии.

Проектните предложения получили минимум 50 точки ( на етап  III и IV ), се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат  всички или част от проектите по  реда на класирането до покриване на общия размер на обявения бюджет по процедурата за 2013 г.

VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 14 януари 2013 г.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази покана е:                       до 16.30 часа на 15 април 2013 г.

VІІI. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


Проектното предложение трябва да бъде представено в един оригинал и едно копие заверено вярно с оригинала, подпис и печат, във формат А4, окомплектовани в отделни папки. Оригиналът и копието трябва да имат абсолютно идентично съдържание. Представените документи трябва да бъдат представени и на електронен носител, като представените електронно файлове  трябва да съдържат идентично предложение на това, което е представено на хартия. В случай, че хартиените и електронни документи се различават, за валидни се възприемат хартиените.


Документите се изпращат в запечатан плик с ненарушена цялост, на който  следва да бъдат посочени името на кандидата, адрес и друга контактна информация, номера и наименованието на мярката и процедурата, по която се подава проектното предложение.

Проектните предложения трябва да бъдат :


· изпратени и по пощата с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес - гр. Попово - 7800, обл. Търговище, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. Фондация “МИГ-Попово”или 

· подадени всеки работен ден в офиса на Фондация “МИГ-Попово”, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4.

                                                                                                                                                         Проектни предложения , изпратени по друг начин ( например по факс или по електронна поща), или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.


    IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 Необходимата документацията за кандидатсване  е публикувана на интернет страницата на Фондация “МИГ – Попово” www.mig-popovo.com .

 Документите за кандидатстване по образец могат да бъде получени и от офиса на фондация “МИГ-Попово” – гр .Попово, бул. “Ал.Стамболийски” 2, ет. 4. 

Екипът на МИГ Попово ще предоставя консултации на потенциални кандидати всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа,  в офиса на Фондация «МИГ – Попово», бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 

Въпроси могат да се изпращат по електронната поща  на Фондация «МИГ Попово»:


 office@mig-popovo.com.

Лицe за контакт: инж. Магдалена Радева – тел.0608/42726
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