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1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
  
Настоящите насоки за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за местно 

развитие на Фондация “МИГ – Попово” имат за цел да информират потенциалните кандидати 
относно дейността на местната инициативна група и най-вече относно механизмите за 
кандидатстване по мерките, включени в Стратегията.

В това ръководство всички потенциални бенефициенти ще получат нужната информация 
за целия процес на внасяне на проектното предложение от самото му зараждане като идея до 
пълната му реализация посредством получената безвъзмездна финансова помощ.

1.2. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

   Програмата за развитие на селските райони следва подхода ЛИДЕР, който има за цел да 
се преодолеят отрицателните последици от децентрализацията на селата и струпването на 
икономическите и социални активи в големите градове. Тя дава възможност да се формират 
сдружения с нестопанска цел, чиито екипи са съставени от местни жители(местни инициативни 
групи-МИГ), да се идентифицират нуждите на местното население спрямо неговите природни 
дадености и население и да се финансират онези области, които биха позволили да се подобри 
икономическият облик на региона. В резултат на общия интерес за развитие на района, 
местните общности биха си сътрудничили в изготвянето и реализирането на проекти, което би 
подобрило и тяхната икономическа и обществена активност.

Програмата за развитие на селските райони е  част от политиката за развитие на селските 
райони на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд,,Земеделие”-
Разплащателна агенция.

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година), съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
осигурява безвъзмездна финансова помощ за кандидатите с проектни предложения.

1.3. ФОНДАЦИЯ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

На 13.10.2011 год. Фондация “МИГ – Попово” сключи договор с Министерство на 
земеделието и храните и Държавен фонд земеделие съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 
декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни 
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно 
развитие„  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.



                                                              
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ;

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

8

Съгласно този договор Фондация “МИГ – Попово” започва да изпълнява Стратегия за 
местно развитие.  Фондация “МИГ – Попово” е учредена след активен публичен процес, в 
който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на община 
Попово.

Фондация “МИГ – Попово” възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на 
потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като 
се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. В одобрената 
Стратегия за местно развитие са определени областите, в които може да се кандидатства с 
проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика. Те са структурирани в 
така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие

1.4. СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ “МИГ – ПОПОВО”

Стратегията за местно развитие на Фондация “МИГ-Попово” е разработена в периода 
2007-2010 година и е одобрена от МЗХ  през 2011 година. Тя е резултат от съвместната работа 
на местни и външни експерти, работещи в областта на сътрудничеството и развитието на 
селските райони. Роля в разработването на Стратегията имат и партньори от местния бизнес и
неправителствени  организации на територията на Община Попово. Стратегията изследва 
природните, материални, социални и икономически ресурси, целите и насоките за развитие, 
както и начините, чрез които биха могли да се осъществят тези цели. В нея се регламентират 
структурата и задълженията на управителните органи на МИГ и целият процес по 
кандидатстване и изпълнение на проектите по мерките в Стратегията.

           Основната стратегическа цел за развитие на територията на „Местна инициативна 
група - Попово” е: „Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на 
местната икономика в областта на селското стопанство и неземеделски дейности, доближаване 
до средноевропейските параметри на жизнена среда, запазено и оценено слеко наследство” и 
основни приоритети за развитие:
 Развитие на ефективен аграрен сектор;
 Опазване на природните реусри и околната среда;
 Инвестиционна привлекателност, конкурентоспособност и подобряване качеството на 

живот.

Целите на СМР на територията на МИГ попово са обвързани с целите, дефинирани в 
националния стратегически план за развитие на селските райони и отразени в ПРСР 2007-
2013г., катое отчетена спецификата на региона. Целите на СМР допринасят за изпълнението на 
Приоритет 1 на Общността: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и 
горския сектор, чрез повишаване  на продуктивността и конкурентоспособността на 
земеделието, ХВП и горското стопанство, Приоритет 2 на Общността: Подобряване на 
околната среда и селската природа и  Приоритет 3 на Общността:  Изграждане на местен 
капацитет за заетост и разнообразяване на икономиката.
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Изпълнението на стратегическата рамка на Стратегията за местно развитие (СМР) на 
Фондация “МИГ – Попово”  ще се осъществи с прилагането на следните мерки:

Мярка

1. 111
Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 
научни знания

2. 121 Модернизиране на земеделските стопанства 

3. 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 
4. 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи.
5. 311 Разнообразяване към неземеделски дейности 
6. 312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 
7. 313 Насърчаване на туристическите дейности
8. 321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
9. 322 Обновяване и развитие на населените места

10. 323 Опазване и подобряване на селското наследство
323А Опазване и подобряване на природното наследство
323Б Опазване и подобряване на културното наследство

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

2.1. ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СМР НА „МИГ –
ПОПОВО”:

 Земеделски производители, регистрирани по реда на наредба Наредба № 3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

 Земеделски стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и 
контрол;

 Собственици на гори;

 Признати организации на произовдители;

 Лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
занаятите;
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 Общини на територията на „МИГ- Попово”;

 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по закона за Юридическите лица с 
нестопанска цел;

 Читалища вписани по Закона за народните читалища;

 Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите-само за 
мярката по чл. 52, т.b, т. Ii от Регламент № 1698/2005 г. ( Мярка 322, дейност 3);

 Местни поделения на вероизповеданиям регистрирани като юридически лица съгласно 
чл. 20 от Закона за вероизповеданията;

 Физически лица

2.2. УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ : 

 Да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище - за едноличните търговци и 
юридически лица, на територията на „МИГ – Попово”. Не са допустими за подпомагане 
юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на тероторията на „МИГ-
Попово” , ако юридическите лица или едноличните търговци открили клона, нямат 
седалище на територията на „МИГ- Попово”;

 Кандидатите - едноличните търговци,  юридическите лица – търговци, и кооперациите 
са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

 Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) е 
свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват;

 Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие”;

 Да не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 
несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, 
регистрирани или признати по закона за Вероизповеданията;

 Да не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и 
юридически лица, регистрирани или признати по закона за Вероизповеданията;
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 Да нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на физически 
лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по закона за 
Вероизповеданията;

 За всяко подпомагане по дадена мярка се кандидатства след извършване на окончателно 
плащане по предходен проект с изключение на проекти, представени от общините;

 Да нямат констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от ЕС,
осъществявани след 2000 година. Ще се извършва проверка за надеждност на кандидата 
по отношение на предходни операции със съфинансиране, осъществени след 2000 
година,(чл.26 , т.2 , б , д от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията);

 Кандидатът на помощта или негов законен или упълномощен представител не попадат в 
някоя от категориите, определени в член 93, параграф 1, чл. 94 и чл.96, параграф 2 , 
буква „а” от Регламент (ЕО,Евратом) № 1605/2002  на Съвета от 25 юни 2002 година 
относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските 
общности (обн., OB L,бр. 248 от 16 септември 2002 година);

 Да не попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и  установяване 
на конфликт на интереси;

 Представляващият кандидата или член на управителния орган, както и временно 
изпълняващия тази длъжност, включително прокурист или търговски пълномошник не 
трябва да е свързано лице по смисъла на чл.1, т.1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо 
длъжност във Фондация “МИГ – Попово” и/или с друго лице, което е член на УС на 
Фондация “МИГ – Попово”.

Финансова помощ не се предоставя на кандидати, за които бъде установена 
функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за 
получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на 
мярката.

,,Функционална несамостоятелност” е изкуствено разделяне на производствените и 
технологични процеси в различни проекти или установяване ползването  на обща 
инфраструктура, финансирана от ПРСР с цел осъществяване на предимство в противоречие с 
целите по мярката от Стратегията на Фондация “МИГ – Попово”.

,,Изкуствено създадени условия” е всяко установено условие по смисъла на чл.4, т.8 от 
Регламент (ЕО) № 65/2011.
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3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СМР

3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

Изпълнението на стратегическата рамка на СМР на Фондация “МИГ – Попово” ще се 
осъществи с прилагане на 9 мерки (виж таблицата) от ПРСР. Допълнителна мярка, съгласно 
Регламент 1698/2005 е мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”. Всички 
мерки ще се прилагат съобразно условията, принципите и процедурите разписани в Наредбите  
на МЗХ по прилагането на съответната мярка, с някои изключения по отношения на 
минимални и максимални финансови прагове на допустимите за подкрепа проекти, както и по 
отношение на допустимостта на някои от дейностите по съответните мерки.

3.1.1. ЗА ВСИЧКИ МЕРКИ В СМР ОТ ПРСР 2007-2013 СЕ ПРИЛАГАТ:

 изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на 
помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в съответните 
мерки, както и изискванията по прилагане на мярка 41, съобразно актуалния текст на 
ПРСР;

 изискванията по чл. 11, ал. 5 от наредба 23 от 18 декември 2009г., респективно
изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на 
помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в актуалните 
текстове на наредбите, определящи условията и реда за подпомагане по съответните 
мерки;

 към всички мерки се от СМР се прилагат и всички изисквания на българското 
законодателство, свързани със съответните дейностио по мерките;

Финансова помощ не се предоставя на кандидати, юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които са свързани по смисъла на чл.4, ал. 5 
от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване 
на предимство в противоречие с целите на мярката от Стратегията на Фондация “МИГ –
Попово” за усвояване на средства над максимално допустимия размер.
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 Правилата за държавна помощ ще се прилагат в съответствие с обхвата и условията 
разписани в ПРСР (2007-2013 г.). Помощта ще се отпуска в съответствие  с условията 
и правилата на Регламент на комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de
minimis) за мерките от ос 3, с изключение на публични инвестиции, при които 
общините са получатели на помощта (бенефициенти). Общата публична помощ, 
отпускана на един получател(бенефициент) през коийто и да е период от три 
финансови години от всички източници на помощ предвид правилата за минимална
помощ (de minimis) не трябва да надвишава 200 000 евро.;

3.1.2. ВАЖНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

 Когато дейностите на кандидатите за подпомагане включват инвестиционна 
подкрепа, задължително ще се изисква положително решение за оценка за 
въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в случаите, когато такава не се 
изисква от Закона за опазване на околната среда;

 Всички проекти, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще 
бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното 
разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, 
както и предвидените ограничения в решенията за определяне на местата и 
плановете за управлението им. Работата взащитени територии и/или със защитени 
видове изисква съгласуване и разрешение от комптенетните органи в България 
(МОСВ). Допускат се in-situ и ex-situ дейности, но съшо при спазване на 
националното природозащитно  законодателство и след получаването на всички 
предвидени по закон разрешителни от компетентните органи (МОСВ и др.);

 Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на „МИГ –
Попово”;

 При дейности за строителство/реконструкция, кандидатите трябва да представят 
технически проект на етапа на кандидатстване, с изключение на мерки 313, 321 и 
322, при които изготвянето на технически проект може да е част от инвестиционния 
проект;

 Заявленията за пдопомагане, когато е приложимо, следва да са в съответствие с 
дейтсващото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране 
и разпоредбите на Закона за устройство на територията;

 Когато проектите предвиждат инвестиции със стопанска цел ( мерки 121, 123, 311 и 
312) всички кандидати трябва да представят бизнес план по образец  за период не 
по-малък от 5 години. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, 
като таблиците, включени в него, са във формат "xls". Бизнес планът трябва да 
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доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период 5 години, а в 
случаите на строително-монтажни работи - за 10 години;

 Разходите, свързани с изготвянето на бизнес-планове, се подпомагат като част от 
общите разходи. Те ще бъдат взстановени на база дейтсвително извършени разходи и 
не могат да превишават 5 % от общите допустими разходи;

 Инвстиционните проекти трбва да са съобразени с приоритетите на общинският план 
за развитие 2007-2013.

  
  3.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ:

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства за текущата календарна 
година съгласно Стратегия за местно развитие и индикативната годишна програма на 
Фондация “МИГ – Попово”като:

 Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера на 
допустимата финансова помощ за одобрените проекти се осигурява от кандидата;
 Участието на кандидата може да бъде само в парична форма;
 Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента 

на кандидатстването трябва да се придружават от:

1. заснемане на обекта /съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта на интервенцията, който ще се изгражда или обновява, в случаите, 
когато за предвидени строително-монтажни работи (СМР) не се изисква одобрен проект 
съгласно ЗУТ;

2. идеен или технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

3. подробни количествено-стойностни сметки за стротелно-монтажни работи (СМР);
4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).

 Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, 
машини и съоръжения, трябва да се придружават от технически спецификации;

 Всички дейности по проектите, за които се изисква лицензиране и/или разрeшение за 
извършване на дейността съгласно българското законодателство, се подпомагат, в 
случай че ползвателят е представил съответните лицензи и/или разрешения;

 Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или в случай на 
проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът представя:
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1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на 
подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване 
и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или 
помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ;

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест 
години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за 
строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие 
със ЗУТ.

 Един проект може да включва различни допустими дейности в т.ч. за различни 
населени места на общината;

 Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да 
надхвърля срока посочен в съответната Наредба към мярката от датата на сключване на 
договора за отпускане на финансова помощ;

 Допустимите инвестиционни разходи  са ограничени до:

1) Изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост;
2) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, до 

пазарнатра стойност на активите;
3) Финансиране на закупването чрез фианнсов лизинг на нови машини и оборудване) 

включително компютърен софтуер0, до пазарнатра  стопйност на актива при 
условие, че бенефициентът ще стане негов собственик не –по късно от датата на 
подаване до Разплащателната агенция на заявка за окончателно плащане по 
отношение на съптветният актив;

4) Общи разходи свързанкис разходите по точки 1), 2) и 3) като хонорари за 
архитекти и инжинери, консултантски услуги, предпроектни проучвания, 
придобиване на петентни права и лицензии. Обшщите разходи не могат да 
надхвърлят 12 % от  общата сума на допустимките разходи за инвестицията. 
Общите разходи може да са възникнали до 1 година преди кандидатстването.

3.3. ОБЩИ НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Следните разходи не са допустими за подкрепа:

 разходи за данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е 
поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които 
не подлежат на облагане с данък съгласно чл.4, параграф 5, първа алинея от Шестата 
директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВL 145, 1977 г.) относно 



                                                              
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ;

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

16

хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота-
Обща система за данък добавена стойност: единна основа за оценка;

 разходи за лихи по кредити, глоби, неустойки, банкови такси, гаранции;
 закупуване на употребявани машини и оборудване;
 закупуване на лизинг на недвижима собственост и при случаите на закупуване на 

лизинг на машини  и оборудване ( включително компютърен софтуер) – на други 
разходи свързани с лизинговия договор, като печалбата за лизинговата компания, 
разходите по лихви за рефинансиране, опративни и застрахователни разходи. Разходите 
за закупуване чрез финансов лизинг на машини, съоръжения и оборудване не са 
допустими, когато ползвателят на помощта не става собственик на съпответният актив 
до датата на подаване на завка та за окончателно плащане за същия актив;

 принос в натура;
 разходи направени преди датата на подписване на договор за финансово подпомагане, с 

изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;
 общи разходи, свързани с инвестицията, извърпени по-рано от една година от 

подаването на заявление;
 текуща поддръжка на активи, получили инвестиционна подкрепа;
 не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на инфратсруктура и 

закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф, дейности в сектор рибарство 
и аквакултури и харзарт;

 разходи за закупуване на животни за земеделски дейности. Разходи за закупуване на 
коне са допустими при неземеделски инвестиции и когато животните не се използват за 
селскостопански цели. Не са допустими и разходи за дейности, свързани с развъждане 
на животни;

 разходи зз закупуване и засаждане на едногодишни растения;
 разходи за закупуване на недвижими имоти;
 инвестициии отнасящи се до обикновена замяна;
 разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програма на Европейския съюз;
 мита, акцизи, такси;
 разходи платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни премии и 

допустимите разходи за управление на МИГ ( оператвини разходи) по чл. 39, ал. 2, т.3, 
6, 8, 9 и 11  от наредба 23 от 18.12.2009г.;

 не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели , за които бъде установено 
наличие на изкуствено създадени условия и/или фукционлана  несамостоятелност на 
инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията 
на съответната  мярка;

 в случаите на проекти, включващи строително-ремонтни дейности, не се предоставя 
фионансова помощ за дейности, извършени преди посещението  на място от МИГ, с 
изключение на  предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, 
архитекти и инжинери.
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4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ „МИГ – ПОПОВО”

4.1. Специфични изисквания по мярка 111 – „Професионално обучение, информационни 
дейности и разпространение на научни знания”

Кандидатстването по мярка 111 става по НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, 
информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007- 2013 година.

 4.1.1. Обхват на мярката :

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката предоставя помощ за обучение, чрез 

курсове и чрез информационни дейности в областта на земеделието и горите на земеделски 
производители, регистрирани по Закона за подпомагане на зеемеделските производители, както 
и на заетите в техните стопанства.

3. Специални условия, свързани обхвата на мярката: 
а) Не са допустими за подпомагане курсове за инструкция или обучение:

- които са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и 
горско стопанство за средни или висши училища (съгласно чл.21 от Регламент на 
Съвета 1698/2005);

- които не са свързани със земеделието и горите. 

б) Участието в обучението на пълнолетните лица, заети в селското и горското стопанство, 
е безплатно.

 4.1.2. Допустими кандидати :

 Организации, които провеждат курсове и информационни дейности;
 Организациите, провеждащи курсовете и информационните дейности, могат да бъдат 

публични или частни институции в системата на професионалното образование и 
обучение по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение,
които провеждат обучение по една или повече от професиите и специалностите, 
съгласно приложение № 2 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. ;

 За обучение само чрез информационни дейности са допустими и лица, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на които в основния предмет на 
дейност в устава или учредителния акт е включено обучение и/или повишаване на 
квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които 
попадат в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или 
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управлението на земите и/или околната среда, както и научни институти, които 
осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското 
стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната 
среда.

 4.1.3. Допустими дейности :

Организациите, които ще провеждат курсове и информационни дейности, разработват проекти 
за обучение и кандидатстват за финансова помощ. Проектът за обучение съдържа: учебни 
програми за всеки курс или информационна дейност; планиран брой обучаеми; бюджет на 
планираните разходи; график на планираните курсове и информационни дейности.

А. Допустими курсове и информационни дейности:

1. Курсовете трябва да бъдат:
1.1. Дългосрочни с продължителност 150 часа 
1.2. Краткосрочни с продължителност  30 часа 

2. Информационните дейности могат да са с продължителност от 6 до 18 часа (те трябва да 
са с продължителност 18 часа за одобрени бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични 
плащания”, за които обучението е необходимо) и в следните форми:
2.1. Семинари, информационни сесии или работни срещи; 
2.2. Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение 

на брошури. 

Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група с минимален брой от 5 
обучаеми и максимален брой от 10 обучаеми, които се обучават по едно и също време и място 
по учебната програма на даден курс. Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на 
практическо обучение от най-малко 10% от общия брой на часовете.

Във всяка информационна дейност трябва да бъде предвиден минимален брой от 10 и 
максимален брой от 60 участници, които се обучават по едно и също време и място по учебната 
програма на дадена информационна дейност.

Б. Съдържание на курсовете/информационните дейности

За всеки курс/информационна дейност трябва да се обоснове тема и да се представи подробна 
програма на курса/информационната дейност. Всички курсове и информационни дейности 
трябва да са свързани с една или няколко от следните основни теми:

 Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.),
 Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.),
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 Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-
приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите да 
подходящи ползватели) 

 Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за 
комуникации и информация и др.),

 Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите 
(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-
разнообразие и др.),

 Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското 
законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на 
стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.);

 Повишаване на основните знания за агро-екологичната мярка на национално/регионално 
ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях;

 Специфични допълнителни програми за обучение за отделни агроекологични пакети по 
мярка 214.

Информационните дейности за тези одобрени кандидати по мярка 214 „Агроекологични 
плащания”, за които е необходимо участие в основна агро-екологична информационна дейност, 
са  по следните основни теми:

 Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната 
среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др).;

 Допълнителна информация за агро-екологичните схеми, които бенефициентите избират, 
насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение на 
определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за 
управление и други задължения по схемите;

 Представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от 
прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.

Учебната програма за обучението чрез курсове и информационни дейности трябва да има 
следната структура:  

1. Обосновка за провеждането на курсовете/информационните дейности
2. Учебно съдържание,
3. Обяснителни и методически бележки,
4. Списък и професионални автобиографии на лекторите (преподавателите), 
5. Описание на базите за практическо обучение. 

В учебната програма на курсовете се включват следните задължителни под-теми:
 за дългосрочните курсове - Управление на земеделско стопанство – минимум 30 часа 
 за всички курсове:
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- Базово обучение по опазване на околната среда в земеделието/горите – минимум 6 часа;
- При обучение в сектор растениевъдство - условия за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; правила за добра земеделска 
практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 
12.12.1991 г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани 
от земеделски източници – минимум 2 часа;

- При обучение в сектор животновъдство – условия за подържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; хигиена и хуманно отношение 
към животните – минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно 
изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г., отнасяща се 
за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници 
– минимум 2 часа.

Информация за курсовете и информационните дейности, предлагани от одобрените за 
финансиране проекти, ще се публикува посредством различни информационни канали. 
Обучаемите ще избират курс или информационна дейност според интересите и нуждите си и 
ще подават заявления за включване в обучение до обучаващите организации. 

Организациите, отговарящи за провеждането на курсове ще записват обучаемите като спазват 
предимства в следния ред: 

 бенефициенти с одобрени проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади 
фермери”;

 бенефициентите с одобрени проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни 
стопанства в процес на преструктуриране”.

Одобрените бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания” ще бъдат записвани с 
предимство в  специфичните информационни дейности, отнасящи се до мярката.

 4.1.4. Допустими разходи :

1. Предварителни разходи за разработване на учебната програма, извършени не по-рано от една 
година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и ненадвишаващи 5 % от 
стойността на преките разходи за провеждане на обучението;

2. Преки разходи за провеждане на обучението, които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;
б) пътни за преподавателите;
в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата 

равностойност на 20 евро;
г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 

евро;
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д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване);
е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;
ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната 

дейност, само в случаите, когато издаването на брошури допълва информационните 
дейности по проекта. Разходите за издаване на брошури не могат да надвишават 10% от 
останалите допустими преки разходи за провеждане на обучението;

з) пътни за обучаваните;
и) пълен пансион за обучаваните в размер не повече от левовата равностойност на 20 

евро;
к) нощувки за обучаваните в размер на не повече от левовата равностойност на 30 евро;

3. Административни разходи за организация и управление на обучението, на стойност до 20 % от 
общата стойност на одобрените преки разходи.
 4.1.5. Недопустими разходи :

 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. 
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
"Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни 
знания" от ПРСР 2007 - 2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

 Разходи за закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;
 Издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49 от Наредба № 23 

от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 
научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.

 4.1.6. Финансови параметри за проектите :

Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой 
обучавани в една дейност и допустими разходи по мярката.

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е: 
 левовата равностойност на 1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;
 левовата равностойност на 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;
 левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности;

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

 100 % от общите допустими разходи 



                                                              
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ;

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

22

 4.1.8. Критерии за оценка на проектите :

МЯРКА 111 “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)
Мак. брой 

точки

1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно 
описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно 
описани и структурирани  (1-5т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на 
Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за 
реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това                       
( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за 
реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това                          
( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката 
между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20
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3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените 
резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението 
на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е 
реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;                  
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран 
реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  
( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 

1. Приложимост и качество на учебната програма. 10

2. Професионален опит на предложените преподаватели. 10

3. Съответствие на условията и оборудването на изискванията за обучение. 10

4. Финансови условия на предложението. 10

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.1.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:

8 000,00 лв.
 4.1.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

11 754,00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да решите да кандидатствате с проектно предложение по обявените 
мерки проучете много внимателно Наредбата № 23 от 14.07.2008 г. на МЗХ. В края на 
Наредбата като приложения са дадени формуляра за кандидатстване, както и 
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необходимите декларации, които трябва да попълните. Същите документи може да 
намерите и на сайта на Фондация “МИГ – Попово” -  www.mig-popovo.com

4.2. Специфични изисквания по мярка 121 „Мореднизиране на земеделските стопанства”

 4.2.1. Обхват на мярката :

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката –
Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които: 
a) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната 
инвестиция;
б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство. 

3. Специални условия:

 Когато организацията на Общия пазар, включително схемите за директно подпомагане 
финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране  (ЕЗФГ), налагат ограничения 
върху производството или върху помощта на Общността на нивото на отделните земеделски 
производители или отделните стопанства, по тази мярка няма да бъдат подкрепяни инвестиции, 
които биха увеличили обема на производството над тези ограничения;

 Капацитетът на техниката и оборудването за обработка на почвата и прибиране на 
реколтата, подкрепяни по мярката, трябва да бъдат в съответствие с размера на обработваната 
от земеделския производител земя;

 В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за 
водите, преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции, свързани с 
разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, 
трябва да бъдат съгласувани с Регионалните структури на Министерството на околната среда и 
водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в страната;

 Всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за създаване и/или 
презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на био-енергия, трябва да 
включват пред проектни проучвания, включително въздействие на инвестициите върху 
околната среда;

 Мярката е отворена за всички сектори включени в Приложение І на Договора за 
създаване на ЕО с изключение на сектор „Тютюн”;
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 Разходите свързани с подготовката на бизнес плановете не са допустими по мярка 121 
за кандидатите за подпомагане по мерки 112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес план,  
ползвайки консултантски услуги по мярка 143.

 4.2.2. Допустими кандидати :
 Земеделски производители;
 Организации на земеделски производители. 

Критерии за избираемост:

 Земеделски производители 

1. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно 
Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 
икономическа единица (ИЕ);

3. Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за 
единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане 
по мярка 141 Подпомагане на полу пазарни стопанства в процес на преструктуриране;

4. Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия 
дохода за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция 
и/или услуги директно свързани със земеделски дейности;

5. Кандидатите трябва да представят бизнес план, като част от процедурата за 
кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните 
инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на 
проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

 Организации на земеделски производители: 

1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на 
производители, съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за 
признаване организации на производители;

2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план, като част 
от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на 
планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин 
прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските 
стопанства,  членове на организацията на производители;

3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще 
бъдат от полза за цялата организация;
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4. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на 
организацията на производители.

 4.2.3. Допустими дейности :

По мярката ще бъдат подпомагани проекти които водят до подобряване на цялостната 
дейност на земеделското стопанство чрез:

 Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 
производствени материални и/или нематериални активи, и/или
 Подобряване на вертикалното сътрудничество с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти, и/или
 Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, 

и/или
 Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 

ефективността на използваните при производството суровини, и/или
 Подобряване условията на труд, и/или
 Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и другите 

производствени изисквания, и/или
 Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
 Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични 

земеделски продукти. 

Приносът на даден проект към подобряването на цялостната работа на съответното 
стопанство ще бъде оценен на базата на разработен бизнес план, какъвто се изисква за всеки 
инвестиционен проект, подкрепян по мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира 
значително подобряване на цялостната дейност на стопанството.  

 4.2.4. Допустими разходи :

Материални инвестиции (индикативен списък):

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 
собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително 
такава използвана за опазване на околната среда (например, торосъбирателни площадки, 
складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни 
води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж,  и т.н.) 

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за 
подобряване на земеделския производствен процес, включително за:

опазване на околната среда,
 съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството,
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получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности 
на стопанството,  чрез използването на биомаса (виж Раздел 5.1 от СМР на Фондация “МИГ-
Попово”).

подобряване на енергийната ефективност.
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от 

десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи 
храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия. 

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността. 
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за 

млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на 
стопанства на млади фермери”. 

6. Инвестиции за съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за 
рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на 
мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно оборудване 
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на 
пчели-майки. 

7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана 
малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.

8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и 
други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за 
създаване/презасаждане на трайни насаждения (предмет на ограниченията определени в Раздел 
5.1 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”).

9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони 
цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, 
превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н. 

10. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на 
съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково 
напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за 
съхраняване/опазване на водата, и т.н.

Нематериални инвестиции: 

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като:
Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005;  

ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 
2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.);

Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки);

Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства .
2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение 

на проекта.
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3. Закупуване на софтуер. 
4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултантски услуги (предмет на ограниченията за общи разходи, определени в 
Раздел 5.1.2 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”).
 4.2.5. Недопустими разходи :

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

 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 27 от Наредба № 8 от 03.04.2008 
г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
" Модернизиране на земеделските стопанства " от ПРСР 2007 - 2013 г.                                
и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

 4.2.6. Финансови параметри за проектите :

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

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

 50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в обхвата на 
местата по Натура 2000; 

 40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други 
райони.

 4.2.8. Критерии за оценка на проектите:
МЯРКА 121 “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. брой 
точки
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1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за 
местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане 
допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена 
обосновка за това ( 11-20т.);

20
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава 
възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните 
резултати ( 0 т.).

30
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ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима 
собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия 
към биологично земеделско производство.

10

2. Проекти, съдържащи елементи на иновация – въвеждане на нов продукт или 
техника /технология за територията 15

3. Проекти на земеделски производители, които са под 40-годишна възраст към 
датата на кандидатстване. 15

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.2.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
                                                                                                                         398 990,00 лв.

 4.2.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

598 483,00 лв.

4.3. Специфични изисквания по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти”

 4.3.1. Обхват на мярката :

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР 
2. Обхват на инвестициите по мярката: 
Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 
използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или
д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и 
отпадъци), и/или
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ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни 
източници, и/или
з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, 
и/или
й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 
преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг 
на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 

2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет;
10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от 

растителни и животински продукти. 

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг 
се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на 
ЕО.

Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти, като 
финансовата помощ е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е 
ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без 
производството на мебели, съгласно приложение № 2 към Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за 
условията и реда за предоствяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на 
стойност към земеделски и горски продукти” по ПРСР 2007 – 2013. Финансова помощ за 
преработка и/или маркетинг на горски продукти се предоставя само за микропредприятия. 
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Не се предоставя финансова помощ за:

 преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти;
 дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на 
производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно условията и разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на 
пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., и Българско специално издание: 
глава 03, том 20);
 дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. 
относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);
 дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година 
относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално 
издание: глава 03, том 58);
 дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 
година относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 
1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г., и 
Българско специално издание: глава 03, том 67);
 дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 
година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в 
Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата 
селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, 
том 70).

 4.3.2. Допустими кандидати :

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които 
отговарят на следните условия:

1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия или да са междинни предприятия ("междинни предприятия" са предприятия, 
които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък 
от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 
милиона евро).

2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 
4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие".
5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 

несъстоятелност.
6. Да не са в производство по ликвидация.
7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
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В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за 
финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на 
земеделски продукти.

 4.3.3. Допустими дейности :

1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 
производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и 
производствени съоръжения; 

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на 
суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди 
на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична 
биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1 от Наредба № 18 
от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти) подобряване и 
контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на 

производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;
4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 

собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на 
производствения процес; 

5. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно 
приложение № 4 на Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. – само за микропредприятия. 
Съответствието със стандартите трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, на 
която стандартите са влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от 
датата на подаване на заявката за окончателно плащане.

6. Покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 
14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за 
управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;

Не се подпомагат като самостоятелен проект дейности:
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1. за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 
2. за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати 

стандарти;
3. включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, 

когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат 
на преработка, извършена от кандидата.

 4.3.4. Допустими разходи :

1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 
производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и 
производствени съоръжения; 

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на 
суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди 
на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична 
биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1 от Наредба № 18 
от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”); подобряване и 
контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на 

производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, включително чрез 
финансов лизинг;

4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 
собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на 
производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на 
Общността съгласно приложение № 4 на Наредба № 18 от 26 юни 2008 г., включително чрез 
финансов лизинг;

6. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:
а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 
14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за 
управление, базирани на информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;
7. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
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8. Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, 
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, 
маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и 
лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Внимание:
 Допустимите разходи по т. 8 не могат да превишават десет на сто от допустимите 
разходи по  т. 1 до 7 вкл.
 Разходите за изработка на бизнесплан не могат да превишават пет на сто от допустимите 
разходи по т. 1 до  7 вкл. 
 Разходите за строителен надзор не могат да превишават едно на сто от допустимите 
разходи по т. 1 до 7 вкл.
 Разходите за предпроектни проучвания не могат да превишават две на сто от 
допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл.
 Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес 
план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени преди 
подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 
до 7 вкл.
 Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес 
план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени след 
подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 
до 7 вкл.
 Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-
монтажни дейности, както и разходите за инвеститорски и архитектурен контрол по 
реализирането им, координиране на строителния процес до неговото завършване и 
въвеждането на обекта в експлоатация, не могат да превишават тези съгласно Наредба № 1 от 
2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране.
 4.3.5. Недопустими разходи :

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

 Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 Търговия на дребно;
 Разходи за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 

критичните точки) и по други международно признати стандарти;
 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 24 от Наредба № 18 от 

26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от
ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.
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 4.3.6. Финансови параметри за проектите :

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро.
 Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

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

 50% от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;
 25% от общите допустими разходи по проекта за междинни предприятия. 

Финансовата помощ е в размер 60 % от общите допустими разходи по проекта за микро-, 
малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 % от общите допустими 
разходи по проекта за инвестиции във:

1. сектор мляко и млечни продукти;
2. сгради и оборудване в сектора производство на енергия чрез преработка на първична и 

вторична биомаса от растителни и животински продукти;
3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 

за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството;
5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

 4.3.8. Критерии за оценка на проектите : 

МЯРКА 123 “ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ 
ПРОДУКТИ”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки
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1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово:                                                                 

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за 
местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане 
допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена 
обосновка за това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20
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3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати (16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава 
възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните 
резултати ( 0 т.).

30

ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти на микропредприятия. 15

2. Проекти, предвиждащи инвестиции, насочени директно към опазване на 
околната среда. 10

3. Проекти, съдържащи елементи на иновация – внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии на територията. 15

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.3.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
                                                                                                                             312 933,00 лв.

 4.3.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

469 399.00 лв.

4.4. Специфични изисквания по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи”

 4.4.1. Обхват на мярката:

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
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2. Обхват на дейностите:

Не-земеделски земи на цялата територия на МИГ, попадащи в :
1. райони, с лесистост по-малка от 60%, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 на 

МЗХ;
2. райони с висок и среден риск от ерозия на почвата, според националната  

класификация, направена от Изпълнителната Агенция по Почвени Ресурси, съгласно 
приложение № 2 на Наредба № 22 на МЗХ.

За целите на тази мярка не-земеделските земи включват:
1. Изоставените земеделски земи – земеделски земи, които не са използвани за земеделие 

най-малко 3 години преди подаване на заявлението за залесяване.
2. Голини от горския фонд – земи от горския фонд, които никога не са били залесявани 

през предходните 15 години, преди подаване на заявлението за залесяване, с изключение на 
районите, ценни от екологична гледна точка.

 4.4.2. Допустими кандидати:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на 
неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на 
национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, 
стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.
Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие 
че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
вероизповеданията.

 4.4.3. Допустими дейности:

1. Залесяване, което включва:
а. Създаване на технологичен план за залесяване;
б. Почвоподготовка;
в. Сеене или засаждане;
г. Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;
д. Ограждане на залесената територия.

2. Поддръжка, която включва:
а. Попълване (презасяване или презасаждане);
б. Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването.

 4.4.4. Допустими разходи:
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 Подготовка на технологични планове за залесяване;
 Почвоподготовка;
 Транспорт и временно съхраняване на посадъчния материал;
 Закупуване на посадъчен материал;
 Разходи за труд при залесяване;
 Разходи за създаване на временни огради (където е необходимо);
 Където е уместно, тези разходи са диференцирани според градуса на наклона на 

терена, който ще се залесява;
 Разходи за изготвяне на технологични планове за залесяване са допустими само 

като част: от по-голям проект за залесяване, а не като самостоятелен проект. Тези 
разходи могат да бъдат възстановявани след одобряването на цялостния проект за 
залесяване;

 Допустимите разходите за поддръжка включват разходи за попълване, както и 
разходи за отглеждане и осветление.

 4.4.5. Недопустими разходи :

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

 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 18 от Наредба № 22 от 
07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007 
- 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

 4.4.6. Финансови параметри за проектите 

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 1 200 евро.
 Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

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

 100 % от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски 
район; 

 80 % от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по 
т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в 
необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична 
мрежа Натура 2000; 

 70 % от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1 и 2.

 4.4.8. Критерии за оценка на проектите:
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МЯРКА 223 “ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”
КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки

1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос 
за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за 
това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20
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3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и 
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на 
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; 
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е 
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на 
всички дейности.  ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проектът се осъществява на територия на общината с ниска лесистост :

по-малко от  30  % 10

по-малко от  60 % 5
2. Местоположение на територията на община, класифицирана като община с 
висок или среден риск на ерозия. 5

3. Проекти, подадени от кандидати, собственици на неземеделски земи на 
територията на МИГ- Попово. 15

4. Проектът е с екологична насоченост. 10
ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.4.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
                                                 46 940 ,00 лв.

 4.4.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

70 407.00 лв.

4.5. Специфични изисквания по мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”

 4.5.1. Обхват на мярката:
1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
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2. Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски 
производители за инвестиции в неземеделски дейности.
 4.5.2. Допустими кандидати:

1. Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

 са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 
(ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна 
и тютюневите изделия;

 са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за 
малките и средните предприятия;

 имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от 
земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно 
свързани със земеделски дейности, включително от получена публична 
финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и 
услуги;

 са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, 

предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски производители по реда на Наредба 
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или 
като тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, 
се признават обстоятелствата по т. 2 и 4 като физически лица.

 4.5.3. Допустими дейности :

Предоставя се подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности и свързани с тях услуги 
в области като:

 Развитие на селски туризъм:
 Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително 
семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се 
подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в 
съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. 
към Закона за туризма).

Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности 
за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време 
(езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата –



                                                              
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ;

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

44

наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); 

Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, 
културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, 
изложения на закрито и открито), и т.н. 

 Местно занаятчийство: 

 Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители  в занаятчийски дейности). 

 Развитие на социални услуги за  населението в селските райони;
Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;

 Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 
123 и крайният продукт не е включен в  Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

 Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на 
машини и съоръжения;

 Производство и продажба на възобновяема енергия:
слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството 
на био-горива);
био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско 
стопанство ;

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на първична преработка на 
земеделски продукти, рибарство и аквакултури, секторите за преработка и маркетинг 
допустими за подпомагане по мярка 123, въгледобив, стоманодобив, производство на 
синтетични влакна, хазарт, финансови услуги и посредничество в недвижими имоти и сектори 
и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 декември 2006 
година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.

 4.5.4. Допустими разходи :

Допустими за финансово подпомагане са разходите, предназначени за постигане целите 
на проекта: 

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 
недвижима собственост; 

2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с 
дейността, включително чрез финансов лизинг;

3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер 
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и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;
4. закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери 
Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и 
консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по 
проекта до изплащане на помощта;

б) 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 изготвяне и 
изпълнение на дейностите по проекта. 

Общите разходи не могат да надвишават 12% от стойността на допустимите разходи по т. 
от 1 до 4. Разходите за консултации не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите 
разходи по т. от 1 до 4.

 4.5.5. Недопустими разходи :

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

 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23, aл. 13 от Наредба № 30 от 
11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР 2007 -
2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

 4.5.6. Финансови параметри за проектите:

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

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

 70% от общите допустими разходи при спазване на ограниченията и условията, 
наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) 
№1998/2006).

 4.5.8. Критерии за оценка на проектите:
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МЯРКА 311 “РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”
КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. брой 
точки

1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за 
местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане 
допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена 
обосновка за това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20
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3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава 
възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните 
резултати ( 0 т.).

30

ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм и за енергия от 
възобновяеми източници. 10

2. Проекти за разнообразяване на дейността, представени от земеделски 
производители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия. 10

3. Проекти представени от жени и млади фермери.
10

4.Проекти представени от кандидати, които никога до сега не са били 
подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на подобен проект. 10

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.5.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
78 233,00 лв.

 4.5.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

117 350.00 лв.

4.6. Спезифични изисквания по мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия”
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 4.6.1.Обхват на мярката:

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката подпомага неземеделски 
микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. 

“Неземеделски дейности” са дейности, които не включват производство, преработка и 
съхранение на земеделски продукти. "Земеделски продукти" са продуктите:

а) включени в Приложение I по чл. 32 от Договора за създаване на Европейската 
общност, с изключение на онези продукти, обхванати от Регламент на Съвета (ЕС) № 
104/2000 от 17 декември 1999 г. относно съвместното организиране на пазара на рибни 
и аквакултурни продукти;
б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (изделия от 
корк);
в) имитиращи или заместващи мляко и млечни произведения, съгласно чл. 3, параграф 2 
от Регламент на Съвета № 1897/87.

Не се предоставя финансова помощ за инвестиции във:

 производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1 към 
Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова 
помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 
– 2013 г.;
 производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
 въгледобив;
 стоманодобив;
 производство на синтетични влакна;
 залагания и хазарт;
 финансови услуги и операции с недвижими имоти;
 сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу
възнаграждение;
производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти 
(суровини), които попадат в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на 

инсталацията над един мегават;
 изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за 

голф, скално катерене и лов;
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 посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и 
горски продукти" по ПРСР 2007 - 2013 г. 

 развъждане на животни.

 4.6.2. Допустимост на кандидатите:

Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

 са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните 
предприятия;
 имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на 
СМР;
 не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), 
като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) 
и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не 
извършват земеделска дейност;
 са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и   
само за дейността, за която са регистрирани.

 4.6.3. Допустими дейности:

Предоставят се инвестиции за следните неземеделски дейности :

а) Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и 
мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като: 

 Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене 
и т.н. 

 Услуги:
1. Развитие на дейности свързани със селски туризъм: туристическо настаняване 

и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и 
съоръжения, и т.н.); развитие на туристически услуги, които предлагат на посетителите 
възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за 
свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за 
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любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); 
туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически,
културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения 
на закрито и открито, атракциони, сбирки и др.), и т.н. 

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) 
се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости 
(в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за 
подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 
от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

б) Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители  в занаятчийски дейности);

в) социални грижи и здравеопазване (социални услуги, грижи за деца, за възрастни 
хора, здравни услуги, вкл.  мобилни услуги);

г) транспортни услуги за населението в територията;
д) създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги;
е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт 

на машини и съоръжения;

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на посочените в раздел „Обхват на 
мярката”, секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123 на 
ПРСР, сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 
декември 2006 година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.

 4.6.4. Допустими разходи:
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 

недвижима собственост;
2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с 

дейността, включително чрез финансов лизинг;
3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен 

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

4. закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери. 
Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и 
консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта. Тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на 
допустимите разходи по т. 1 - 4. Финансова помощ  за тези разходи се предоставя в 
случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на 
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заявлението за подпомагане;
б) 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 изготвяне и изпълнение на дейностите по 
проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.

Общите разходи не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.

 4.6.5. Недопустими разходи:

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

 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23, aл.13 от Наредба № 29 от 
11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от
ПРСР 2007 - 2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

 4.6.6. Финансови параметри за проектите:

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

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

 70 % от общите допустими разходи.

 4.6.8. Критерии за оценка на проектите: 

МЯРКА 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”
КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. брой 
точки
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1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за 
местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане 
допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена 
обосновка за това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на 
дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и 
очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава 
възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните 
резултати ( 0 т.).

30
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ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти, подадени от новосъздадени микропредприятия (независими и 
регистрирани до една година преди кандидатстването). 10

2. Проекти, представени от жени. 5

3. Проекти, представени от млади хора (до 40 г. възраст). 5

4. Проекти за развитие на интегриран селски и екотуризъм. 10

5. Проекти, съдържащи иновационни за територията предложения. 10

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.6.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
156 466,00 лв.

 4.6.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

234 700.00 лв.

4.7. Специфични изисквания по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

 4.7.1. Обхват на мярката:

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

развитие на турстическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или на 
организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, чиято основна цел не е генериране 
на доходи, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

 4.7.2. Допустими кандидати:

 Община Попово;
 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел.
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 4.7.3. Допустими дейности:

1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или 
атракции за посетителите: 

а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове 
за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на 
малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и 
занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел; 

б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; 
инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други 
спортове;

в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, 
информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и 
съоръжения за безопасност и т.н.;

2. Разработване и маркетинг на туристически продукти: 
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и 

информационни материали; 
б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони. 

Не се предоставя финансова помощ за:
 изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, 

скално катерене и голф; 
 обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в 

класификацията на Националния институт за недвижимо културно наследство 
(НИНКН);

 изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират 
приходи и които не са общинска и/или държавна собственост.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 2 –
разработване и маркетинг на туристически продукти.

 4.7.4. Допустими разходи:

1. Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, 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 процента от стойността на одобрените 
разходи по буква "а";
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2. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер 
и специализирана техника (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;

3. Общи разходи:
а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други 

дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите 
по проекта. Консултациите включват предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на 
оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка, подготовка и 
окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта;

б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и 
разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, 
разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими 
за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване и 
монтаж на информационна табела по чл. 48 от Наредба 32 за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмздна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туриститческите 
дейности” от ПРСР.

Разходите по т. 3 не могат да надвишават 12 процента от стойността на сумата на 
допустимите разходи по т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите за консултации не могат да 
надхвърлят 3 процента от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.

 4.7.5. Недопустими разходи:
 Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация 

“МИГ-Попово”;
 Разходи за наем на земя и сгради;
 Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 

ЗУТ;
 Изработване и монтаж на информационни табели със стойност, надвишаваща 

1000 лв.;
 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 20, ал. 16 от Наредба № 32 от 

12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности " от ПРСР 2007 -          
2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

 4.7.6. Финансови параметри за проектите:
 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

 4.7.7. Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти):
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 100 % от общите допустими разходи за проекти на общината/ите и на юридически лица 
с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи;

 70 % от одобрените разходи за други проекти на юридически лица с нестопанска цел.

 4.7.8. Критерии за оценка на проектите: 
МЯРКА 313 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки

1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за 
това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20
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3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и 
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на 
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; 
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е 
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на 
всички дейности.  ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти, осъществявани на територията на населени места, различни от 
общинския център. 20

2. Проекти, включващи едновременно дейности по т.1 и т.2 от раздел допустими 
дейности по мярка 313 на СМР на Фондация “МИГ-Попово”. 20

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.7.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
39 116,00 лв.

 4.7.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

58 676.00 лв.

4.8. Специфични изисквания по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони”.

 4.8.1. 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 
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създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и 
свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малкомащабна инфраструктура.

 4.8.2. 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.

 4.8.3. 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:
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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: 
1) Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, 
обявени за такива от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);
2) Инфраструктура за широколентов достъп до интернет;
3) Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване;
4) Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов

 4.8.4.Допустими разходи:

1. 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";

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

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

4. 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;

5. 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 
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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.

 4.8.5. 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.

 4.8.6.Финансови параметри за проектите:

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

 4.8.7. 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.

 4.8.8.Критерии за оценка на проектите: 

МЯРКА 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки
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1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за 
това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и 
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на 
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; 
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е 
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на 
всички дейности.  ( 0 т.)

30
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ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти, представени от неправителствени организации и читалища. 10

2. Проекти, предоставящи мобилни услуги. 10

3. Проекти, предостяващи услуги, насочени към деца и младежи до 30г. 20

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.8.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
78 125,00 лв.

 4.8.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

117 188.00 лв.

4.9. Специфични изисквания по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

 4.9.1.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 в 

паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради 
в населените места от територията на МИГ.

 4.9.2. Допустимост на кандидатите:
 Община Попово;

 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

 Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица 
съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически 
лица по силата на чл. 10 от същия закон, които могат да кандидатстват за 
обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение.

Граждански дружества на физически и/или юридически лица, основани с цел извършване на 
строителни работи във връзка с обновяване на фасадите на частни сгради и външни прилежащи 
пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на
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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.

 4.9.3. Допустими дейности: 

 Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и 
съоръженията към тях;

 Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и 
подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

 Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на 
прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

 Ремонт на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както и вертикална 
планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място);

 Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, осветление на 
територията на населеното място;

 Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от 
инвестиционните дейности изброени по-горе.

Следните дейности няма да се подпомагат: 
Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно значение 
(обявени за такива от НИНКН);

Изготвянето на общи  устройствени планове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

 4.9.4. Допустими разходи:

1. За реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга  недвижима 
собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, 
реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление; 
реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на 
прилежащите пространства, включително вертикална планировка:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-
монтажните дейности;
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б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква 
"а";

2. За закупуване на съоръжения (до пазарната им стойност), включително чрез финансов 
лизинг;
3. За изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;
4. Общите разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за 
предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват 
съгласно Наредба № 4 от 2001 г., 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/и табела/и или билборд/ове.

Консултациите, включени в т. 4, 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 отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.
Разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.

 4.9.5. Недопустими разходи:

 Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация “МИГ-
Попово”;
 Наем на земя и сгради;
 Оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка;
 За 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;
 За доставка на оборудване, обзавеждане на сгради;
 За изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 
15 000 лв.
 Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 22 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "
Обновяване и развитие на населените места " от  ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба 
№ 23 от 18.12.2009г.

 4.9.6. Финансови параметри за проектите:

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро.
 Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

 4.9.7. Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти):
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 100% от общите допустими разходи за проекти на общината; 
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с 

нестопанска цел, на читалища и на местни поделения на вероизповеданията за 
негенериращи приходи проекти в обществен интерес;

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

 50% от общите допустими разходи за проекти на граждански дружества на 
юридически и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите на частни 
сгради и прилежащите им пространства.

 4.9.8.Критерии за оценка на проектите:

МЯРКА 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки

1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10
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2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за 
това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и 
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на 
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; 
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е 
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на 
всички дейности.  ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти, които се изпълняват на територията на населените места, различни от 
общинския център. 25

2. Наличие на технически / работен проект, приложен към заявлението за 
кандидатстване. 15

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.9.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е:
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78 125,00 лв.
 4.9.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

117 188.00 лв.

4.10. Специфични изисквания по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското 
наследство”.

4.10.1.Подмярка 323А “Опазване и подобряване на природното наследство”

 4.10.1.1. Обхват на мярката:

1. Географски обхват - цялата територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, 
насочени към опазване или подобряване  на природното наследство.
Природно наследство са природните ресурси, използвани от настоящите поколения, и 
по-специално земните физически, биологически и геоложки формации, хабитати от 
застрашени видове животни и растения и области с научна, консервационна или 
естетическа стойност.

 4.10.1.2. Допустимост на кандидатите:

 Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 Община Попово;
 Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, 
регистрирани в ИСАК;
 Собственици на гори;
 Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за 
занаятите;
 Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 
 Физически лица.

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;
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4. Не са в производство по ликвидация;
5. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

 4.10.1.3. Допустими дейности:

 Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда 
и устойчивото развитие:

а) Подготовка на програма;
б) Подготовка на информационни материали
в) Организиране и провеждане на информационни събития;

 Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното 
наследство:

a) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени 
територии, обявени по Закона за защитените територии:

- проучвателни;
- мониторингови;
- консервационни и възстановителни;
- устройване и развитие инфраструктура на туристическите зони;
- разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и 

аниматори за тяхното прилагане.
б) Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000, които нямат 
одобрени Планове за управление, но са предвидени в заповедите им за обявяване, след 
съгласуване с компетентните органи:

- проучвателни;
- мониторингови;
- консервационни и възстановителни;
- устройване и развитие на туристическа инфраструктура; 
- разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и 

аниматори за тяхното прилагане.
в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени
в Закона за биологичното разнообразие;
г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в 
закона за биологичното разнообразие;
д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;
е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни 
образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната 
общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж;

 Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж:
a) Почистване от ТБО;
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б) Премахване/добавяне на характерни елементи;
в) Реконструкция на съществуващи характерни елементи с цел възстановяване на 
традиционния селски пейзаж.

 4.10.1.4. Допустими разходи:

 Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

 4.10.1.5. Недопустими разходи:

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

 4.10.1.6. Финансови параметри за проектите:

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро.

 4.10.1.7. 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 и проекти на други бенефициенти

 4.10.1.8. Критерии за оценка на проектите:

МЯРКА 323 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
ПОДМЯРКА 323А “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО”

КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки
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1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за 
това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20
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3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и 
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на 
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; 
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е 
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на 
всички дейности.  ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти, които се изпълняват на територията на населените места, различни от 
общинския център. 20

2. Проекти за устройване и развитие на туристическа инфраструктура. 20
ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

4.10.2. Подмярка 323Б “Опазване и подобряване на културното наследство”

 4.10.2.1. Обхват на мярката:

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

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя инвестиции, насочени към опазване и/или 
възстановяване  на материалното и нематериалното културно наследство, свързани с 
изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на 
населените места в селските райони или на селския ландшафт (например места с 
археологическа стойност, фолклорни празници и събори, етнографски/исторически 
сбирки, мелници и др.).
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 4.10.2.2. Допустимост на кандидатите:

 Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 
 Община Попово;
 Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, 

регистрирани в ИСАК;
 Собственици на гори;
 Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за 

занаятите;
 Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 
 Физически лица.

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.

 4.10.2.3.Допустими дейности:

Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от посочените в 
т.1 и т. 2  дейности или само дейности, включени в т. 2. Не се допуска финансирането на проект 
с включени дейности само по т. 1
1. Инвестиции в материалното  културно наследство:

 Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на 
района/ територията, като например:

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и 
др.);
- съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от 
културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и 
на терените около тях;
- дейности по планиране и устройване на селския ландшафт;
- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ 
предавания, свързани с популяризиране на материалното културно наследство.

 Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното 
наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);
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 Дребномащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребномащабна  
инфраструктура до обекти от културното наследство на района/територията. Обектите 
следва да са с местно значение. 

2. Инвестиции в нематериалното културно наследство:

 Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или 
документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното 
културно наследство; 

 Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на 
историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на 
природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо 
за изразяване на нематериалното културно наследство;

 Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното 
наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни 
културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното 
културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от 
присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, 
неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за 
утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);

 Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно 
наследство сред обществеността посредством: 

- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ 
предавания за нематериалното културно наследство;

- програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на 
обществото и по-специално на младежта за опазване на природните 
пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо 
за изразяване на нематериалното културно наследство; 

- неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното 
културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и 
технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти 
и др.);

 Информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното 
наследство, както и за инициативите, осъществявани за неговото опазване;

 Дейности, свързани с промоция на проектите.
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Проекти, предвиждащи дейности по т. 2, не трябва да се състоят изцяло и изключително в 
създаването и поддържането на интернет страници, производство на списания и вестници, 
организиране на конференции и срещи и публикации на изследвания и доклади. Проектите от 
такъв вид не са избираеми.

 4.10.2.4. Допустими разходи:

 Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

 4.10.2.5. Недопустими разходи:

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

 4.10.2.6. Финансови параметри за проектите:

 Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро.
 Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро.

 4.10.2.7. 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 и проекти на други бенефициенти.

 4.10.2.8. Критерии за оценка на проектите:

МЯРКА 323 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
ПОДМЯРКА 323Б “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО”
КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак. 
брой 

точки
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1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в 
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за 
постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и 
последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на 
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и 
последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели 
на конкретната мярка (0т.);

10

2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие 
на Фондация „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за 
това ( 11-20т.);

Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася 
пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за 
това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно 
развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  
връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на 
заложените резултати:

А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и 
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на 
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде 
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; 
( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е 
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на 
всички дейности.  ( 0 т.)

30
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ОБЩО (А) : 60

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. Проекти, включващи дейности съответстващи на  раздел допустими дейности 
на СМР на Фондация “МИГ-Попово”  (проектното предложение включва 
дейности    по т. 1 и по т. 2 от раздел допустими дейности на СМР на Фондация                               
“МИГ-Попово” );

40

ОБЩО (Б) : 40

ОБЩО (А+Б) : 100

 4.10.3. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка е: 
54 763,00 лв.

 4.10.4. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка е:

82 145.00 лв.

Важно: 
Заявленията в които се изисква представяне на документ: 

 Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
общинския план за развитие, следва да бъде представян единствено от кандидат 
Община!

5.ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОЦЕНКА, ИЗБОР НА 
ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

5.1. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСВАНЕ

В тази част е описан начина на кандидатстване с проектни предложения пред Фондация 
“МИГ-Попово”. Правилата и процедурите са част от Стратегията за местно развитие, но освен 
тях трябва да се съобразим с изискванията на съответната Наредба към конкретната мярка.
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МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ! 

Да се прави разлика между критериите за допустимост и критериите за оценка на проектите в 
Наредбата и Стратегията за местно развитие.

►КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ са свързани със съответствието на проекта с:
 Целите и приоритетите на СМР и конкретната мярка;
 Изискванията към проекта;
 Изискванията към кандидата за подпомагане;
 Финансовите условия на Наредбата.
 Условията за допустимост определят качеството на проекта и отговаря ли на посочените 

изисквания.

►КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА, така както са дадени в Приложението към СМР, се 
прилагат за класиране в низходящ ред на проектите съобразно броя получени точки. 

В условията на наличен бюджет по мярката всеки кандидат, чиито проект отговаря 
на критериите за допустимост ще бъде поканен за сключване на договор за отпускане на 
финансова помощ независимо от броя точки, с които е класиран проекта. 

В условията на ограничен бюджет, за сключване на договор за отпускане на 
финансова помощ ще бъдат поканени първо кандидатите чиито проекти са събрали 
максимален брой точки и така ще се сключват договори с кандидати до изчерпване на 
бюджета по мярката. 

Стъпка 1. Преди да се присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да 
проверят дали са допустими по регистрация и местоположение на дейността, да се запознаят с 
целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово” и 
специфичните цели на всяка мярка, включена в Стратегията. Необходимо условие за 
кандидатстване е проектната идея да отговаря на приоритетите и целите на Стратегията и 
специфичните цели на съответните мерки;

Стъпка 2. Добре е да се разгледат внимателно пълните текстовете на мерките към Стратегията, 
за да се направи по- добър избор по коя мярка да се кандидатства. Пълният текст на 
Стратегията и мерките може да се намери на електронната страницата на Фондация “МИГ-
Попово” – www.mig-popovo.com;

Стъпка 3 Задължително е всеки кандидат да прочете внимателно наредбата към избраната 
мярка заедно с всички приложения към нея. След прочитане на наредбата потенциалния 
кандидат трябва да провери внимателно дали отговаря на всички условия по наредбата и 
специфичните изисквания на Стратегията. Заявленията и пълният пакет с документи за 
кандидатстване за финансово подпомагане по Мерките към Стратегията, включително 
нормативната база, са публикувани на електронната страница на Фондация „МИГ-Попово” –
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www.mig-popovo.com. Наредбите са публикувани също на електронната страница на 
Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg;

Стъпка 4 На този етап може да се възложи разработката на бизнес плана или инвестиционния 
проект в идейна/работна фаза, заедно с количествено стойности сметки към него. При 
подготовката на проектното предложение кандидатът също така следва да предвиди начална 
дата/ месец за стартиране на проекта, отчитайки времето, необходимо за оценка и одобрение на 
проектното предложение;

Стъпка 5 Следващата стъпка е кандидатът да се запознае подробно със Заявлението за 
подпомагане и след това да започне да набавя всички общи и специфични документи дадени 
като приложение към заявлението. Едва след набавянето на всички документи следва да се 
пристъпи към попълване на заявлението. Тази стъпка в повечето случай се подценява от 
бенефициентите, а набавянето на повечето документи отнема време;

Стъпка 6. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със 
заявлението и инвестиционния проект в офиса на Фондация “МИГ-Попово”. Обърнете 
внимание на изискването да не нарушите крайния срок за подаване на документите по всяка 
отделна мерка и начина на подаване – в затворени пликове/ пакети, с посочени: кандидат, 
наименование на проекта, мярката по която се кандидатства;

Стъпка 7 и 8. След проверка на административното съответствие и техническа оценка, в 
установения срок съгласно СМР, Комисията за избор на предложения изготвя окончателното 
си предложение за класиране на проектните предложения. Изпълнителния Директор  изпраща 
списъка с одобрените проектни предложение на  Разплащателната агенция, на база на 
становище от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) изпълнителния 
директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на проекта.

Стъпка 9. В  срок определен от РА И МЗХ одобрените кандидати следва да сключат договор за 
отпускане на финансовата помощ с РА спрямо условията и реда на съответната Наредба.След 
подписване на договора за отпускане на финансова помощ се пристъпва към провеждане на 
процедури за избор на изпълнител за реализация на проекта. По тези мерки са допустими до 
три плащания (авансово, междинно, окончателно), като в наредбите са разписани лимитите на 
плащанията и сроковете в които следва да се подадат заявките за плащания. 

Стъпка 10. Реализация и отчитане на проекта.
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5.2. ПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Съгласно публикуваните обяви за прием по мерките от Стратегията за местно развитие на 
Фондация „МИГ-Попово”, срока за набирането на проектни предложения за 2012 г.е както 
следва :

Първа покана :
За мерки 121, 123, 311 и 312 срокът е от 13.03.2012 г. до 10.08.2012 г.
За мерки 111, 223, 313, 321, 322 и 323 срокът е от 13.03.2012 г. до 13.06.2012 г.

Втора покана :
За мерки 123, 223 и 311 срокът е от 23.08.2012 г. до 23.10.2012 г.
За мерки 121 и 312 срокът е от 19.10.2012 г. до 19.11.2012 г.
За мярка 322 срокът е от 27.08.2012 г. до 28.09.2012 г.
За мярка 323 срокът е от 30.07.2012 г. до 31.08.2012 г.

Трета покана :
За мярка 121 срокът е от 15.12.2012 г. до 28.12.2012 г.
За мярка 123 срокът е от 30.11.2012 г. до 20.12.2012 г.

Съгласно публикуваните обяви за прием по мерките от Стратегията за местно развитие на 
Фондация „МИГ-Попово”, срока за набирането на проектни предложения за 2013 г.е както 
следва :

Първа покана :
За мерки 111, 223, 311, 312, 313, 321, 322 и 323 срокът е от 14.01.2013 г. до 15.04.2013 г.
За мерки 121 и 123 срокът е от 29.01.2013 г. до 30.04.2013 г.

Допустимите кандидати подават заявление за подпомагане по формуляр определен в 
съответната наредба. 



                                                              
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ;

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

80

ВАЖНО!!! 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 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.
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Служителят на МИГ, приел документите регистрира в Регистър на заявленията с нарочен
създаден за този вид документи уникален регистрационен индекс и уведомява кандидата за 
входящия номер, с който те са регистрирани.
Не се приемат и регистрират документи, подадени след 16.30 часа на съответния работен ден. 
Не се приемат документи, подадени след крайния срок за набиране на заявления, посочен в 
обявата.

До два дни след изтичане на срока на съответната покана за набиране на заявления, 
списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се поставя на 
видно място в офиса на МИГ-Попово и се публикува на електронната страница на МИГ –
www.mig-popovo.com

5.2.1. РЕД ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА 
ЗАЯВЛЕНИЯТА И ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ: 

1. Подготовка – до две седмици техническият асистент заедно с експерта по стратегията 
изготвят общ доклад до изпълнителния директор, който представя обобщение за постъпилите 
проекти по мерки. Въз основа на доклада, изпълнителният директор  издава заповед, с която 
разпределя проектите между персонала на МИГ за извършване на оценка за административно 
съответствие и допустимост, определя конкретни срокове и начина на представяне на 
резултатите, изискванията и критериите за успешно преминаване етапа на 

ПРИМЕР:
Подател:
(пълно наименование на кандидата) 
ЕИК/БУЛСТА
гр./с. 
ул.
Ел. поща: 
Лице за контакт: .

Процедура за набирането на проекти към Стратегията за местно развитие на територията на 
„МИГ – Попово”

Наименование на проекта: 
.....................................................................................................................................

Мярка ...........
Да не се отваря преди крайната дата за приемане на проекти по тази покана.

Получател:
Фондация «Местна инициативна група – Попово»

пл. „Александър Стамболйски” 2, ет.4  
гр. Попово 7800
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административното съответствие и допустимост (оценка „да” на всяко изискване в контролния 
лист). Ако постъпилият брой проекти е твърде голям, изпълнителният директор следва да 
осигури допълнително външни експерти за извършване на оценката. За всеки проект трябва да 
бъде извършена оценка за  административно съответствие и допустимост от двама души. 
Лицата, които ще участват в оценката, подписват декларации за липса на конфликт на интереси 
по смисъла на § 1 т. 6 на допълнителната разпоредба на Наредба № 23. Задължително се 
разработва контролен лист – общ, или при необходимост адаптиран към всяка мярка.

2. Изпълнителният директор може да стартира процедура за оценка на административното 
съответствие и допустимост един или няколко пъти, съобразно броя на получените 
предложения, включително преди крайния срок на поканата, но не по-късно  от две седмици 
след изтичане на срока на съответната покана, като:
- организира сесия за отваряне на предложенията – сесията е публична, предварително 
обявена, канят се местни медии, кандидатите, подали проекти, УС на МИГ. Представя се 
общия доклад и заповедта за оценката. В сесията участват минимум трима от членовете на 
персонала на МИГ. В ситуации, когато това не е възможно, УС на МИГ може да определи до 
едно лице от своя състав, което да замести член на персонала на МИГ за провеждане на сесията 
по отварянето.
Изготвя се протокол, в който се вписват присъстващите, опис на отворените предложения и 
наличието на всички основни документи (формуляр, бизнес план, опис на документите, СD и 
др.), съгласно поканата. При установяване на липса на определените основни елементи, този
факт се отбелязва в протокола и заявлението се отхвърля. 

3. Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва в офиса на МИГ 
в определените срокове. Оценителите проверяват заедно, попълват и подписват контролен лист 
за всеки проект, във основа на който се определя резултатът от оценката на административното 
съответствие на заявлението и допустимостта на кандидата, дейностите и разходите, 
включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно 
финансиране и изкуствено създадени условия.
В процеса на оценка от кандидатите може да се  изискват писмено разяснения и допълнителна 
информация относно постъпилите документи, което се отразява в протокола. Изготвя се 
финален протокол за всички проекти по мерки, подписан от изпълнителния директор, като се 
определят преминалите и непреминалите  проекти.  Контролните листове се прилагат към 
протокола:
 преминалите оценката за административно съответствие и допустимост проекти, 

протоколът и приложените към него контролни листове се съхраняват в офиса на МИГ и 
се предават за техническа оценка;

 отхвърлените проекти се връщат с предавателен протокол на кандидата.
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5.2.2. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА:

Техническата оценка на заявленията се извършва по обявените критерии за всяка от мерките. 
Изпълнителният директор издава заповед, с която определя независимите оценителите от 
одобрения от УС списък.  Независимите оценители работят в офиса на МИГ.

Оценителите подават декларация за липса на конфикт на интереси до Изпълнителния директор. 
В случай на наличие на конфликт на интереси, оценителят се замества с друго лице от списъка 
с оценители, съгласно Заповед на ИД.

Всеки проект се оценява независимо от двама оценители, които задължително провеждат 
съвместно обсъждане преди да изготвят заключителната си оценка. Оценителите предават 
оценителните листи на изпълнителния директор, а техническия асистент изготвя финална 
оценка, която представлява средноаритметична стойност от личните оценки на оценителите, 
като документа съдържа и индивидуалните оценки. Техническият асистент подрежда в 
нисходящ ред всички оценени проекти по съответната мярка, като освен точките се отбелязва и 
стойността на проекта. Въз основа на този документ ИД подготвя доклад за Комисията по 
избор на проекти. В комисията за избор на проекти се внасят само проекти, които са събрали 
най-малко 50% от общия брой точки. Останалите проекти се връщат с протокол на кадидатите, 
като те следва да се запознаят с оценката и слабостите. Проектите могат да бъдат преработени 
и подадени при следваща покана.

  5.3. ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 

Изборът на проекти за финансиране се извършва от комисия за избор на проекти (КИП). 

За свикването на всяко заседание се издава отделна заповед от изпълнителния директор на 
МИГ, която определя датата на заседанието, дневния ред, поканата, по която са набрани 
предложенията, проектите, преминали оценката за административно съответствие и 
допустимост, както и резултатите от техническата оценка за всеки проект по мерки. Заповедта 
определя поканените външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти, както и 
резервни членове.

Изпълнителният директор на МИГ изпраща покана до членовете на УС и определените в 
заповедта външните експерти, както и до оценителите извършили техническата оценка на 
разглежданите проекти минимум две седмици преди заседанието на Комисията, като прилага 
заповедта за свикване на Комисията. 

Общо в Комисията за избор на проекти следва да участва целия УС с изключение на членовете, 
които се явават в конфликт на интереси. Ако е налице конфликт на интереси за поканените 
външни експерти, те се заместват от резервните членове.
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В срок до пет работни дни след получаване на поканата участниците в комисията потвърждават 
участието си и подписват декларации за липса на конфликт на интереси или си правят отвод, 
ако такъв конфликт е налице. В последния случай Изпълнителният директор изпраща нови 
покани на определените в заповедта резервни участници.   

Комисията не може да заседава в състав по-малко от 5 души. Комисията има председател, 
който следи за реда и правилата и не участва в гласуването. Председателя на комисията се 
определя със заповедта за сформирането и. Комисията има кворум в случай, че в заседанието 
участват поне трима от членовете на УС и двама външни експерти. Ако поради непредвидени 
причини на заседанието не се яви необходимият брой членове, заседанието се отлага до 
момента, в който е възможно осигуряването на необходимия кворум.

- На заседанията на Комисията задължително се водят Протоколи, към които се прилагат 
контролните листове от техническата оценка. Проектите се представят по мерки, един по 
един, като оценителите представят мотивите за индивидуалните си оценки. В протокола се 
изписват коментариите за всеки проект. Ако комисията установи фактически грешки, 
пропуски в техническата оценка или наличие на големи разминавания в индивидуалните оценки 
- над 10 т. за определен критерий, Комисията може да поиска арбитражна оценка и оставя 
проекта за следващо заседание.  

Комисията провежда гласуване за всяка мярка, за всеки един проект по отделно.  Един проект 
се счита за предварително одобрен, ако за него са гласували с мнозинство от ¾   участниците в 
заседанието на Комисията. Спорни проекти, които и след арбитражната техническа оценка 
събират 50% точки като средноаритметично следва да бъдат допуснати за финансиране. 
Изключения могат да се правят само при явни фактически неточности (като документи или 
обстоятелства), известни на комисията, но незабелязани или останали скрити за оценителите 
(например документи с неверно съдържание, претенция за въвеждане на иновативна  практика, 
която всъщност е представена на територията и др.)  Протоколите се подписват от всички 
присъствали на съответното заседание членове. 

Работата на комисията за избор на проекти завършва с протокол на предварително избраните 
проекти, класирани в низходящ ред.

5.4. ДОГОВОРИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 

Въз основа на решението на КИП, извършените проверки и съобразно наличния бюджет 
изпълнителния директор изготвя писмо, с което обявява одобрените за финансиране и 
отхвърлените проекти. Писмото се изпраща до МЗХ и Разплащателната агенция за одобряване 
на проектите. 
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В срок, определен от РА и МЗХ кандидатът следва да подпише договор за отпускане на 
финансовата помощ с РА спрямо условията и реда на Наредба 23/18.12.2009г. Всички 
кандидати се информират писмено за одобрението или отхвърлянето на проекта им.

Договора урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително 
основанията за изискуемост на финансовата помощ. 

Списък на одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Фондация 
“МИГ-Попово”

Крайният срок за сключване с договори  с получателите на финансова помощ  за 
финансовите средства по стратегията за местно развитие е 31.12.2013 г. 

Крайния срок за изпълнение и отчитане на проектите е 30.06.2015 год.

В хода на изпълнение на проектите «МИГ-Попово» назначава Комисия за мониторинг и 
проверки по прилагане на СМР. Комисията провежда за всеки един проект поне едно 
задължително посещение на място, както и извънредни посещения, чийто брой се определя 
според необходимостта.

Получателите на помощта имат право на консултации и подпомагане относно 
попълването на заявки за плащане към РА и отчитане по изпълнението на проекта. 
Консултирането става в офисите на МИГ след предварителна заявка от страна на получателя на 
помощта. 

По време на консултирането служителите и експертите на МИГ извършват преглед на 
документите и подпомагат бенефициентите при попълване на заявките за авансово, междинно 
и окончателно плащане, подготовката и окомплектоването на необходимите документи за РА 
и/или при изготвянето на необходимите доклади за отчитане на изпълнението на проекта.

6. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ:

„МИГ- Попово” извършва наблюдение на техническото и финансово управление на 
договорените проекти, като изисква изготвяне и представяне на периодични отчети  от 
бенефициентите, посещава проекта на място с цел емпирично  верифициране на прогреса и 
доладването в отчетите, преглежда събраната докуемнтация на проекта, следи за точното 
изпълнение на дейностите, както са одобрени.

Към договорите, сключени между „МИГ- Попово” и бенефициентите, се прилагат 
изготвени формуляри за отчети на бенефициентите към МИГ и контролни листове за проеверка 
на място.

Наблюдението се извършва чрез проверка на документите на проектите, техническите и 
финансови отчети по проектите, формулиране на становище за одобрение или неодобрение на 
дейности и разходи.

Изготвянето на становище за одобрение или неодобрение на дейностои и разходи  остава 
задължение на персонала  на „ МИГ- Попово”, като финалото  становище следва да се утвърди 
от изпълнителният директори се изпраша  на ОРА.
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Настоящият документ  е разработен във връзка с изпълнение на договор за предоставяне 
на финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка 
“Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ


1.1. ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


 Настоящите насоки за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за местно развитие на Фондация “МИГ – Попово” имат за цел да информират потенциалните кандидати относно дейността на местната инициативна група и най-вече относно механизмите за кандидатстване по мерките, включени в Стратегията.


В това ръководство всички потенциални бенефициенти ще получат нужната информация за целия процес на внасяне на проектното предложение от самото му зараждане като идея до пълната му реализация посредством получената безвъзмездна финансова помощ.


1.2. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


   Програмата за развитие на селските райони следва подхода ЛИДЕР, който има за цел да се преодолеят отрицателните последици от децентрализацията на селата и струпването на икономическите и социални активи в големите градове. Тя дава възможност да се формират сдружения с нестопанска цел, чиито екипи са съставени от местни жители(местни инициативни групи-МИГ), да се идентифицират нуждите на местното население спрямо неговите природни дадености и население и да се финансират онези области, които биха позволили да се подобри икономическият облик на региона. В резултат на общия интерес за развитие на района, местните общности биха си сътрудничили в изготвянето и реализирането на проекти, което би подобрило и тяхната икономическа и обществена активност.


Програмата за развитие на селските райони е  част от политиката за развитие на селските райони на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд,,Земеделие”-Разплащателна агенция.


Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони осигурява безвъзмездна финансова помощ за кандидатите с проектни предложения.


1.3. ФОНДАЦИЯ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

На 13.10.2011 год. Фондация “МИГ – Попово” сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие„  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Съгласно този договор Фондация “МИГ – Попово” започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  Фондация “МИГ – Попово” е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на община Попово.

Фондация “МИГ – Попово” възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите, в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика. Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие


1.4. СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ “МИГ – ПОПОВО”

Стратегията за местно развитие на Фондация “МИГ-Попово” е разработена в периода 2007-2010 година и е одобрена от МЗХ  през 2011 година. Тя е резултат от съвместната работа на местни и външни експерти, работещи в областта на сътрудничеството и развитието на селските райони. Роля в разработването на Стратегията имат и партньори от местния бизнес и неправителствени  организации на територията на Община Попово. Стратегията изследва природните, материални, социални и икономически ресурси, целите и насоките за развитие, както и начините, чрез които биха могли да се осъществят тези цели. В нея се регламентират структурата и задълженията на управителните органи на МИГ и целият процес по кандидатстване и изпълнение на проектите по мерките в Стратегията.

           Основната стратегическа цел за развитие на територията на „Местна инициативна група - Попово” е: „Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика в областта на селското стопанство и неземеделски дейности, доближаване до средноевропейските параметри на жизнена среда, запазено и оценено слеко наследство” и основни приоритети за развитие:

· Развитие на ефективен аграрен сектор;


· Опазване на природните реусри и околната среда;


· Инвестиционна привлекателност, конкурентоспособност и подобряване качеството на живот.


Целите на СМР на територията на МИГ попово са обвързани с целите, дефинирани в националния стратегически план за развитие на селските райони и отразени в ПРСР 2007-2013г., катое отчетена спецификата на региона. Целите на СМР допринасят за изпълнението на Приоритет 1 на Общността: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор, чрез повишаване  на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието, ХВП и горското стопанство, Приоритет 2 на Общността: Подобряване на околната среда и селската природа и  Приоритет 3 на Общността:  Изграждане на местен капацитет за заетост и разнообразяване на икономиката. 

Изпълнението на стратегическата рамка на Стратегията за местно развитие (СМР) на Фондация “МИГ – Попово”  ще се осъществи с прилагането на следните мерки:


		Мярка






		1. 

		111

		Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания



		2. 

		121

		Модернизиране на земеделските стопанства 



		3. 

		123

		Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 



		4. 

		223

		Първоначално залесяване на неземеделски земи.



		5. 

		311

		Разнообразяване към неземеделски дейности 



		6. 

		312

		Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 



		7. 

		313

		Насърчаване на туристическите дейности



		8. 

		321

		Основни услуги за икономиката и населението в селските райони



		9. 

		322

		Обновяване и развитие на населените места



		10.

		323

		Опазване и подобряване на селското наследство



		

		323А

		Опазване и подобряване на природното наследство



		

		323Б

		Опазване и подобряване на културното наследство





2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

2.1. ДОПУСТИМИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СМР НА „МИГ – ПОПОВО”:

· Земеделски производители, регистрирани по реда на наредба Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;


·  Земеделски стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол;


· Собственици на гори;

· Признати организации на произовдители;


· Лица регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;


· Общини на територията на „МИГ- Попово”;


· Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по закона за Юридическите лица с нестопанска цел;


· Читалища вписани по Закона за народните читалища;


· Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите-само за мярката по чл. 52, т.b, т. Ii от Регламент № 1698/2005 г. ( Мярка 322, дейност 3);

· Местни поделения на вероизповеданиям регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията;


· Физически лица


2.2. УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ : 

· Да имат постоянен адрес - за физическите лица и седалище - за едноличните търговци и юридически лица, на територията на „МИГ – Попово”. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на тероторията на „МИГ- Попово” , ако юридическите лица или едноличните търговци открили клона, нямат седалище на територията на „МИГ- Попово”;


· Кандидатите - едноличните търговци,  юридическите лица – търговци, и кооперациите са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

· Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват; 

· Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие”;

· Да не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по закона за Вероизповеданията;

· Да не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по закона за Вероизповеданията;

· Да нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани или признати по закона за Вероизповеданията;

· За всяко подпомагане по дадена мярка се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект с изключение на проекти, представени от общините;

· Да нямат констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от ЕС, осъществявани след 2000 година. Ще се извършва проверка за надеждност на кандидата по отношение на предходни операции със съфинансиране, осъществени след 2000 година,(чл.26 , т.2 , б , д от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията);

· Кандидатът на помощта или негов законен или упълномощен представител не попадат в някоя от категориите, определени в член 93, параграф 1, чл. 94 и чл.96, параграф 2 , буква „а” от Регламент (ЕО,Евратом) № 1605/2002  на Съвета от 25 юни 2002 година относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., OB L,бр. 248 от 16 септември 2002 година);


·  Да не попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и  установяване на конфликт на интереси;

· Представляващият кандидата или член на управителния орган, както и временно изпълняващия тази длъжност, включително прокурист или търговски пълномошник не трябва да е свързано лице по смисъла на чл.1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо длъжност във Фондация “МИГ – Попово” и/или с друго лице, което е член на УС на Фондация “МИГ – Попово”.

		 Финансова помощ не се предоставя на кандидати, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


,,Функционална несамостоятелност” е изкуствено разделяне на производствените и технологични процеси в различни проекти или установяване ползването  на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите по мярката от Стратегията на Фондация “МИГ – Попово”.


,,Изкуствено създадени условия” е всяко установено условие по смисъла на чл.4, т.8 от Регламент (ЕО) № 65/2011.







		 Финансова помощ не се предоставя на кандидати, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които са свързани по смисъла на чл.4, ал. 5 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката от Стратегията на Фондация “МИГ – Попово” за усвояване на средства над максимално допустимия размер.





3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СМР

3.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

Изпълнението на стратегическата рамка на СМР на Фондация “МИГ – Попово” ще се осъществи с прилагане на 9 мерки (виж таблицата) от ПРСР. Допълнителна мярка, съгласно Регламент 1698/2005 е мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”. Всички мерки ще се прилагат съобразно условията, принципите и процедурите разписани в Наредбите  на МЗХ по прилагането на съответната мярка, с някои изключения по отношения на минимални и максимални финансови прагове на допустимите за подкрепа проекти, както и по отношение на допустимостта на някои от дейностите по съответните мерки.

  3.1.1. ЗА ВСИЧКИ МЕРКИ В СМР ОТ ПРСР 2007-2013 СЕ ПРИЛАГАТ: 


· изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в съответните мерки, както и изискванията по прилагане на мярка 41, съобразно актуалния текст на ПРСР;

· изискванията по чл. 11, ал. 5 от наредба 23 от 18 декември 2009г., респективно изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в актуалните текстове на наредбите, определящи условията и реда за подпомагане по съответните мерки;

· към всички мерки се от СМР се прилагат и всички изисквания на българското законодателство, свързани със съответните дейностио по мерките;

· Правилата за държавна помощ ще се прилагат в съответствие с обхвата и условията разписани в ПРСР (2007-2013 г.). Помощта ще се отпуска в съответствие  с условията и правилата на Регламент на комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis) за мерките от ос 3, с изключение на публични инвестиции, при които общините са получатели на помощта (бенефициенти). Общата публична помощ, отпускана на един получател(бенефициент) през коийто и да е период от три финансови години от всички източници на помощ предвид правилата за минимална помощ (de minimis) не трябва да надвишава 200 000 евро.;

3.1.2. ВАЖНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ: 

· Когато дейностите на кандидатите за подпомагане включват инвестиционна подкрепа, задължително ще се изисква положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда;

· Всички проекти, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в решенията за определяне на местата и плановете за управлението им. Работата взащитени територии и/или със защитени видове изисква съгласуване и разрешение от комптенетните органи в България (МОСВ). Допускат се in-situ и ex-situ дейности, но съшо при спазване на националното природозащитно  законодателство и след получаването на всички предвидени по закон разрешителни от компетентните органи (МОСВ и др.);

· Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на „МИГ –Попово”;

· При дейности за строителство/реконструкция, кандидатите трябва да представят технически проект на етапа на кандидатстване, с изключение на мерки 313, 321 и 322, при които изготвянето на технически проект може да е част от инвестиционния проект;

· Заявленията за пдопомагане, когато е приложимо, следва да са в съответствие с дейтсващото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията;

· Когато проектите предвиждат инвестиции със стопанска цел ( мерки 121, 123, 311 и 312)  всички кандидати трябва да представят бизнес план по образец  за период не по-малък от 5 години. Бизнес планът се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls". Бизнес планът трябва да доказва икономическа жизнеспособност и устойчива заетост за период 5 години, а в случаите на строително-монтажни работи - за 10 години;

· Разходите, свързани с изготвянето на бизнес-планове, се подпомагат като част от общите разходи. Те ще бъдат взстановени на база дейтсвително извършени разходи и не могат да превишават 5 % от общите допустими разходи;

· Инвстиционните проекти трбва да са съобразени с приоритетите на общинският план за развитие 2007-2013.


  3.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ:

 Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства за текущата календарна година съгласно Стратегия за местно развитие и индикативната годишна програма на Фондация “МИГ – Попово”като:

· Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера на допустимата финансова помощ за одобрените проекти се осигурява от кандидата;

· Участието на кандидата може да бъде само в парична форма;

· Всички проекти, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на кандидатстването трябва да се придружават от:

1. заснемане на обекта /съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта на интервенцията, който ще се изгражда или обновява, в случаите, когато за предвидени строително-монтажни работи (СМР) не се изисква одобрен проект съгласно ЗУТ;


2. идеен или технически/работен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);


3. подробни количествено-стойностни сметки за  стротелно-монтажни работи (СМР);


4. разрешение за строеж (когато се изисква съгласно ЗУТ).


· Всички проекти, включващи дейности, свързани с доставка на оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения, трябва да се придружават от технически спецификации;

· Всички дейности по проектите, за които се изисква лицензиране и/или разрeшение за извършване на дейността съгласно българското законодателство, се подпомагат, в случай че ползвателят е представил съответните лицензи и/или разрешения;

· Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът представя:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ;

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със ЗУТ.

· Един проект може да включва различни допустими дейности в т.ч. за различни населени места на общината;

· Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля срока посочен в съответната Наредба към мярката от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ;

· Допустимите инвестиционни разходи  са ограничени до:


1) Изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост;

2) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, до пазарнатра стойност на активите;

3) Финансиране на закупването чрез фианнсов лизинг на нови машини и оборудване) включително компютърен софтуер0, до пазарнатра  стопйност на актива при условие, че бенефициентът ще стане негов собственик не –по късно от  датата на подаване до Разплащателната агенция на заявка за окончателно плащане по отношение на съптветният актив;

4) Общи разходи свързанкис разходите по точки 1), 2) и 3) като хонорари за архитекти и инжинери, консултантски услуги, предпроектни проучвания, придобиване на петентни права и лицензии. Обшщите разходи не могат да надхвърлят 12 % от  общата сума на допустимките разходи за инвестицията. Общите разходи може да са възникнали до 1 година преди кандидатстването. 

 3.3. ОБЩИ НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Следните разходи не са допустими за подкрепа:

· разходи за данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък съгласно чл.4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г. (ОВL 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота- Обща система за данък добавена стойност: единна основа за оценка;

· разходи за лихи по кредити, глоби, неустойки, банкови такси, гаранции;

·  закупуване на употребявани машини и оборудване;

· закупуване на лизинг на недвижима собственост и при случаите на закупуване на лизинг на машини  и оборудване ( включително компютърен софтуер) – на други разходи свързани с лизинговия договор, като печалбата за лизинговата компания, разходите по лихви за рефинансиране, опративни и застрахователни разходи. Разходите за закупуване чрез финансов лизинг на машини, съоръжения и оборудване не са допустими, когато ползвателят на помощта не става собственик на съпответният актив до датата на подаване на завка та за окончателно плащане за същия актив;

·  принос в натура;

· разходи направени преди датата на подписване на договор за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;

·  общи разходи, свързани с инвестицията, извърпени по-рано от една година от подаването на заявление;

·  текуща поддръжка на активи, получили инвестиционна подкрепа;

·  не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на инфратсруктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф, дейности в сектор рибарство и аквакултури и харзарт;

·  разходи за закупуване на животни за земеделски дейности. Разходи за закупуване на коне са допустими при неземеделски инвестиции и когато животните не се използват за селскостопански цели. Не са допустими и разходи за дейности, свързани с развъждане на животни;

· разходи зз закупуване и засаждане на едногодишни растения;

·  разходи за закупуване на недвижими имоти;

· инвестициии отнасящи се до обикновена замяна;

·  разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програма на Европейския съюз;

·  мита, акцизи, такси;

·  разходи платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни премии и допустимите разходи за управление на МИГ ( оператвини разходи) по чл. 39, ал. 2, т.3, 6, 8, 9 и 11  от наредба 23 от 18.12.2009г.;

·  не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели , за които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия и/или фукционлана  несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на съответната  мярка;

·  в случаите на проекти, включващи строително-ремонтни дейности, не се предоставя фионансова помощ за дейности, извършени преди посещението  на място от МИГ, с изключение на  предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, архитекти и инжинери.


4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯ „МИГ – ПОПОВО”

4.1. Специфични изисквания по мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Кандидатстването по мярка 111 става по НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година. 

· 4.1.1. Обхват на мярката :


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


2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката предоставя помощ за обучение,  чрез курсове и чрез информационни дейности в областта на земеделието и горите на земеделски производители, регистрирани по Закона за подпомагане на зеемеделските производители, както и на заетите в техните стопанства.


3. Специални условия, свързани обхвата на мярката: 


 а) Не са допустими за подпомагане курсове за инструкция или обучение:


· които са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство за средни или висши училища (съгласно чл.21 от Регламент на Съвета 1698/2005);


· които не са свързани със земеделието и горите. 


б) Участието в обучението на пълнолетните лица, заети в селското и горското стопанство, е безплатно.

· 4.1.2. Допустими кандидати :


· Организации, които провеждат курсове и информационни дейности; 


· Организациите, провеждащи курсовете и информационните дейности, могат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, които провеждат обучение по една или повече от професиите и специалностите, съгласно приложение № 2 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. ;

· За обучение само чрез информационни дейности са допустими и лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на които в основния предмет на дейност в устава или учредителния акт е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които попадат в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда, както и научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда.


· 4.1.3. Допустими дейности :


Организациите, които ще провеждат курсове и информационни дейности, разработват проекти за обучение и кандидатстват за финансова помощ. Проектът за обучение съдържа: учебни програми за всеки курс или информационна дейност; планиран брой обучаеми; бюджет на планираните разходи; график на планираните курсове и информационни дейности.


А. Допустими курсове и информационни дейности:


1. Курсовете трябва да бъдат:


1.1. Дългосрочни с продължителност 150 часа 


1.2. Краткосрочни с продължителност  30 часа 


2. Информационните дейности могат да са с продължителност от 6 до 18 часа (те трябва да са с продължителност 18 часа за одобрени бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които обучението е необходимо) и в следните форми:

2.1. Семинари, информационни сесии или работни срещи; 


2.2. Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури. 

Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група с минимален брой от 5 обучаеми и максимален брой от 10 обучаеми, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на даден курс. Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на практическо обучение от най-малко 10% от общия брой на часовете.

Във всяка информационна дейност трябва да бъде предвиден минимален брой от 10 и максимален брой от 60 участници, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадена информационна дейност.

Б. Съдържание на курсовете/информационните дейности


За всеки курс/информационна дейност трябва да се обоснове тема и да се представи подробна програма на курса/информационната дейност. Всички курсове и информационни дейности трябва да са свързани с една или няколко от следните основни теми:

· Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.),


· Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.), 


· Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите да подходящи ползватели) 


· Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за комуникации и информация и др.),


· Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите (замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.),


· Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на стопанствата, съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта и др.);


· Повишаване на основните знания за агро-екологичната мярка на национално/регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях;


· Специфични допълнителни програми за обучение за отделни агроекологични пакети по мярка 214.


Информационните дейности за тези одобрени кандидати по мярка 214 „Агроекологични плащания”, за които е необходимо участие в основна агро-екологична информационна дейност, са  по следните основни теми:

· Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др).;


· Допълнителна информация за агро-екологичните схеми, които бенефициентите избират, насочена към подобряване на уменията и капацитета на фермерите за изпълнение на определени пакети, както и тяхното разбиране за съотносимите изисквания за управление и други задължения по схемите;


· Представяне пред фермерите на информация за мониторинга на резултатите от прилагането на избраните от тях агроекологични дейности.


Учебната програма за обучението чрез курсове и информационни дейности трябва да има следната структура:  


1. Обосновка за провеждането на курсовете/информационните дейности


2. Учебно съдържание,


3. Обяснителни и методически бележки,


4. Списък и професионални автобиографии на лекторите (преподавателите), 


5. Описание на базите за практическо обучение. 


В учебната програма на курсовете се включват следните задължителни под-теми:

· за дългосрочните курсове - Управление на земеделско стопанство – минимум 30 часа 


· за всички курсове:


-
Базово обучение по опазване на околната среда в земеделието/горите – минимум 6 часа;


-
При обучение в сектор растениевъдство - условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници – минимум 2 часа;


-
При обучение в сектор животновъдство – условия за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние - минимум 2 часа; хигиена и хуманно отношение към животните – минимум 2 часа; правила за добра земеделска практика, съгласно изискванията на чл.4 на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г., отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници – минимум 2 часа.

Информация за курсовете и информационните дейности, предлагани от одобрените за финансиране проекти, ще се публикува посредством различни информационни канали. Обучаемите ще избират курс или информационна дейност според интересите и нуждите си и ще подават заявления за включване в обучение до обучаващите организации. 


Организациите, отговарящи за провеждането на курсове ще записват обучаемите като спазват предимства в следния ред: 


· бенефициенти с одобрени проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”;


· бенефициентите с одобрени проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.


Одобрените бенефициенти по мярка 214 „Агроекологични плащания” ще бъдат записвани с предимство в  специфичните информационни дейности, отнасящи се до мярката.

· 4.1.4. Допустими разходи :


1. Предварителни разходи за разработване на учебната програма, извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и ненадвишаващи 5 % от стойността на преките разходи за провеждане на обучението;

2. Преки разходи за провеждане на обучението, които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;


б) пътни за преподавателите;


в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;


г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро;


д) наем на учебни помещения (вкл. дидактически материали и оборудване);


е) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;


ж) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност, само в случаите, когато издаването на брошури допълва информационните дейности по проекта. Разходите за издаване на брошури не могат да надвишават 10% от останалите допустими преки разходи за провеждане на обучението;


з) пътни за обучаваните;


и) пълен пансион за обучаваните в размер не повече от левовата равностойност на 20 евро;


к) нощувки за обучаваните в размер на не повече от левовата равностойност на 30 евро;

3. Административни разходи за организация и управление на обучението, на стойност до 20 % от общата стойност на одобрените преки разходи.

· 4.1.5. Недопустими разходи :


· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

· Разходи за закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;

· Издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49 от Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.

· 4.1.6. Финансови параметри за проектите : 

Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се формира на база брой обучавани в една дейност и допустими разходи по мярката.


Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е: 


· левовата равностойност на 1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;


· левовата равностойност на 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;


· левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности;


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


· 100 % от общите допустими разходи  

· 4.1.8. Критерии за оценка на проектите :


МЯРКА 111 “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”

		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

		



		А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това                       ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това                          ( 1-10т.);


В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним;                  ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 

		



		1. Приложимост и качество на учебната програма.

		10



		2. Професионален опит на предложените преподаватели.

		10



		3. Съответствие на условията и оборудването на изискванията за обучение.

		10



		4. Финансови условия на предложението.

		10



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.1.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

8 000,00 лв.


· 4.1.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

11 754,00 лв.


ЗАБЕЛЕЖКА:  Преди да решите да кандидатствате с проектно предложение по обявените мерки проучете много внимателно Наредбата № 23 от 14.07.2008 г. на МЗХ.  В края на Наредбата като приложения са дадени формуляра за кандидатстване, както и необходимите декларации, които трябва да попълните. Същите документи може да намерите и на сайта на Фондация “МИГ – Попово” -  www.mig-popovo.com

4.2. Специфични изисквания по мярка 121 „Мореднизиране на земеделските стопанства”

· 4.2.1. Обхват на мярката :


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


2. Обхват на инвестициите по мярката – 

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които: 


a) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;


б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство. 


3. Специални условия:

· Когато организацията на Общия пазар, включително схемите за директно подпомагане финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране  (ЕЗФГ), налагат ограничения върху производството или върху помощта на Общността на нивото на отделните земеделски производители или отделните стопанства, по тази мярка няма да бъдат подкрепяни инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения;


· Капацитетът на техниката и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата, подкрепяни по мярката, трябва да бъдат в съответствие с размера на обработваната от земеделския производител земя;

· В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите, преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции, свързани с разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, трябва да бъдат съгласувани с Регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в страната;

· Всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на био-енергия, трябва да включват пред проектни проучвания, включително въздействие на инвестициите върху околната среда;

· Мярката е отворена за всички сектори включени в Приложение І на Договора за създаване на ЕО с изключение на сектор „Тютюн”; 

· Разходите свързани с подготовката на бизнес плановете не са допустими по мярка 121 за кандидатите за подпомагане по мерки 112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес план,  ползвайки консултантски услуги по мярка 143.

· 4.2.2. Допустими кандидати :

· Земеделски производители; 

· Организации на земеделски производители. 


Критерии за избираемост:

· Земеделски производители 

1. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);

3. Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка 141 Подпомагане на полу пазарни стопанства в процес на преструктуриране; 


4. Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия дохода за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности; 


5. Кандидатите трябва да представят бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

· Организации на земеделски производители: 

1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на производители, съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за признаване организации на производители;

2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства,  членове на организацията на производители; 


3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще бъдат от полза за цялата организация;

4. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията на производители.


· 4.2.3. Допустими дейности :


По мярката ще бъдат подпомагани проекти които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:


· Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или


· Подобряване на вертикалното сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или


· Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или


· Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или


· Подобряване условията на труд, и/или


· Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и другите производствени изисквания, и/или


· Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или


· Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти. 


Приносът на даден проект към подобряването на цялостната работа на съответното стопанство ще бъде оценен на базата на разработен бизнес план, какъвто се изисква за всеки инвестиционен проект, подкрепян по мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира значително подобряване на цялостната дейност на стопанството.  


· 4.2.4. Допустими разходи :


Материални инвестиции (индикативен списък):

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж,  и т.н.) 


2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:


· опазване на околната среда,


· съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството,


· получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството,  чрез използването на биомаса (виж Раздел 5.1 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”).


· подобряване на енергийната ефективност.


3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия. 


4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността. 


5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”. 


6. Инвестиции за съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. 


7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.


8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения (предмет на ограниченията определени в Раздел 5.1 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”).

9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н. 


10. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и т.н.


Нематериални инвестиции: 

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като:


· Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005;  ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.);


· Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);


· Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства .


2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

3. Закупуване на софтуер. 


4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги (предмет на ограниченията за общи разходи, определени в Раздел 5.1.2 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”).

· 4.2.5. Недопустими разходи :

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


· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 27 от Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка " Модернизиране на земеделските стопанства " от ПРСР 2007 - 2013 г.                                и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.


· 4.2.6. Финансови параметри за проектите :


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


· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

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

· 50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в обхвата на местата по Натура 2000; 

·  40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони.


· 4.2.8. Критерии за оценка на проектите:

МЯРКА 121 “МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);


В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”: 

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);

		20



		Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните резултати ( 0 т.).

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия към биологично земеделско производство.

		10



		2. Проекти, съдържащи елементи на иновация – въвеждане на нов продукт или техника /технология за територията

		15



		3. Проекти на земеделски производители, които са под 40-годишна възраст към датата на кандидатстване.

		15



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.2.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

                                                                                                                            398 990,00 лв.

· 4.2.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

598 483,00 лв.

4.3. Специфични изисквания по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

· 4.3.1. Обхват на мярката :


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


2. Обхват на инвестициите по мярката: 


Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:


а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или


б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или


в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или


г) постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или


д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или


е) опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или


ж) увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или


з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или


и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или


й) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или


к) подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.


Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:


1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 


2. месо и месни продукти;


3. плодове и зеленчуци, включително гъби;


4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;


5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;


6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;


7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;


8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);


9. гроздова мъст, вино и оцет;


10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти. 

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО.


Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти, като финансовата помощ е за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без производството на мебели, съгласно приложение № 2 към Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоствяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по ПРСР 2007 – 2013. Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти се предоставя само за микропредприятия. 


Не се предоставя финансова помощ за:


· преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти;

· дейности, включени за подпомагане в оперативните програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно условията и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г., и Българско специално издание: глава 03, том 20);

· дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 148, 6.VI.2008 г.);

· дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);

· дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 година относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 67);

· дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).


· 4.3.2. Допустими кандидати :


За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на следните условия:


1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия или да са междинни предприятия ("междинни предприятия" са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).


2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.


3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 


4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие".


5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност.


6. Да не са в производство по ликвидация.


7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.


8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.


В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.


· 4.3.3. Допустими дейности :

1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 


2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 


а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1 от Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти) подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;


3. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;


4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес; 


5. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4 на Наредба № 18 от 26 юни 2008 г.  – само за микропредприятия. Съответствието със стандартите трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, на която стандартите са влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане.


6. Покриване на международно признати стандарти за:


а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;


б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);


в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;


Не се подпомагат като самостоятелен проект дейности:


1. за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 


2. за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати стандарти;


3. включващи единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.

· 4.3.4. Допустими разходи :


1. Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне на стари сгради и производствени съоръжения; 


2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, включително чрез финансов лизинг, в т.ч. за: 


а) преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване на суровините или продукцията;


б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;


в) опазване компонентите на околната среда;


г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти от приложение № 1 от Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”); подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;


3. Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията, включително чрез финансов лизинг;


4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 


5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността съгласно приложение № 4 на Наредба № 18 от 26 юни 2008 г., включително чрез финансов лизинг; 


6. нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:


а) въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;


б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);


в) въвеждане на Добри производствени практики в предприятията;


7. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;


8. Разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на бизнесплан, придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Внимание:

· Допустимите разходи по т. 8 не могат да превишават десет на сто от допустимите разходи по  т. 1 до 7 вкл.

· Разходите за изработка на бизнесплан не могат да превишават пет на сто от допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл. 

· Разходите за строителен надзор не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

· Разходите за предпроектни проучвания не могат да превишават две на сто от допустимите разходи по т. 1 до  7 вкл.

· Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени преди подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

· Разходите за консултантски услуги (с изключение на разходите по изготвяне на бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи, правни услуги и др., извършени след подаването на заявлението, не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 до 7 вкл.

· Разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, както и разходите за инвеститорски и архитектурен контрол по реализирането им, координиране на строителния процес до неговото завършване и въвеждането на обекта в експлоатация, не могат да превишават тези съгласно Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

· 4.3.5. Недопустими разходи :

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


· Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

· Търговия на дребно;

·  Разходи за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 24 от Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.


· 4.3.6. Финансови параметри за проектите :


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро.

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.


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


· 50% от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;

· 25% от общите допустими разходи по проекта за междинни предприятия. 


Финансовата помощ е в размер 60 % от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия, а за междинни предприятия е в размер 35 % от общите допустими разходи по проекта за инвестиции във:


1. сектор мляко и млечни продукти;


2. сгради и оборудване в сектора производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти;


3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените енергийни нужди на предприятието;


4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството;


5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.

· 4.3.8. Критерии за оценка на проектите : 


МЯРКА 123 “ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		 1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);


В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово:                                                                 


 А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);



		



		Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати (16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните резултати ( 0 т.).

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти на микропредприятия.

		15



		2. Проекти, предвиждащи инвестиции, насочени директно към опазване на околната среда.

		10



		3. Проекти, съдържащи елементи на иновация – внедряване на нови продукти, процеси и технологии на територията.

		15



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.3.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

                                                                                                                             312 933,00 лв.

· 4.3.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

469 399.00 лв.

4.4. Специфични изисквания по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”


· 4.4.1. Обхват на мярката:


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


2. Обхват на дейностите:

Не-земеделски земи на цялата територия на МИГ, попадащи в :


1. райони, с лесистост по-малка от 60%, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 на МЗХ;


2. райони с висок и среден риск от ерозия на почвата, според националната  класификация, направена от Изпълнителната Агенция по Почвени Ресурси, съгласно приложение № 2 на Наредба № 22 на МЗХ.


За целите на тази мярка не-земеделските земи включват:


1. Изоставените земеделски земи – земеделски земи, които не са използвани за земеделие най-малко 3 години преди подаване на заявлението за залесяване.


2. Голини от горския фонд – земи от горския фонд, които никога не са били залесявани през предходните 15 години, преди подаване на заявлението за залесяване, с изключение на районите, ценни от екологична гледна точка.


· 4.4.2. Допустими кандидати:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;


2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;


3. държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.


Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

· 4.4.3. Допустими дейности:


1. Залесяване, което включва:


а. Създаване на технологичен план за залесяване;


б. Почвоподготовка;


в. Сеене или засаждане;


г. Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;


д. Ограждане на залесената територия.


2. Поддръжка, която включва:


а. Попълване (презасяване или презасаждане);


б. Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването.

· 4.4.4. Допустими разходи:


· Подготовка на технологични планове за залесяване;

· Почвоподготовка;

· Транспорт и временно съхраняване на посадъчния материал;

·  Закупуване на посадъчен материал;

·  Разходи за труд при залесяване;

·  Разходи за създаване на временни огради (където е необходимо);


· Където е уместно, тези разходи са диференцирани според градуса на наклона на терена, който ще се залесява;


· Разходи за изготвяне на технологични планове за залесяване са допустими само като част: от по-голям проект за залесяване, а не като самостоятелен проект. Тези разходи могат да бъдат възстановявани след одобряването на цялостния проект за залесяване;


· Допустимите разходите за поддръжка включват разходи за попълване, както и разходи за отглеждане и осветление.

· 4.4.5. Недопустими разходи :


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

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 18 от Наредба № 22 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

· 4.4.6. Финансови параметри за проектите 

· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 1 200 евро.

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.


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


· 100 % от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски район; 

·  80 % от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 

· 70 % от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1 и 2.

· 4.4.8. Критерии за оценка на проектите:


МЯРКА 223 “ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		3. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		4. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проектът се осъществява на територия на общината с ниска лесистост :

		



		по-малко от  30  %

		10



		по-малко от  60 %

		5



		2. Местоположение на територията на община, класифицирана като община с висок или среден риск на ерозия.

		5



		5. Проекти, подадени от кандидати, собственици на неземеделски земи на територията на МИГ- Попово.

		15



		6. Проектът е с екологична насоченост.

		10



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.4.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

                                                 46 940 ,00 лв.

· 4.4.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

70 407.00 лв.

4.5. Специфични изисквания по мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”

· 4.5.1. Обхват на мярката:

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


2. Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

· 4.5.2. Допустими кандидати:

1.  Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

· са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

· са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия;

· са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

· имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

·  са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или като тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, се признават обстоятелствата по т. 2 и 4 като физически лица.

· 4.5.3. Допустими дейности : 

Предоставя се подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности и свързани с тях услуги в области като:


· Развитие на селски туризъм:


· Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);


В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

· Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); 


· Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н. 

· Местно занаятчийство: 

· Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности). 


· Развитие на социални услуги за  населението в селските райони;


· Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;


· Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в  Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

· Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;


· Производство и продажба на възобновяема енергия:


· слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на био-горива);


· био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство ;


Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.


Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на първична преработка на земеделски продукти, рибарство и аквакултури, секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123, въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, хазарт, финансови услуги и посредничество в недвижими имоти и сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 декември 2006 година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.


· 4.5.4. Допустими разходи :


Допустими за финансово подпомагане са разходите, предназначени за постигане целите на проекта: 


1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост; 


2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;


3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;


4. закупуване на коне за неземеделска дейност;


5. общи разходи:


а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта;

б) 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 изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. 


Общите разходи не могат да надвишават 12% от стойността на допустимите разходи по т. от 1 до 4. Разходите за консултации не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т. от 1 до 4.

· 4.5.5. Недопустими разходи :


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

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23, aл. 13  от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.


· 4.5.6. Финансови параметри за проектите:


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

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

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

· 70% от общите допустими разходи при спазване на ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) №1998/2006).

· 4.5.8. Критерии за оценка на проектите:

МЯРКА 311 “РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”


		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);


В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).
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		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните резултати ( 0 т.).

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм  и за енергия от възобновяеми източници.

		10



		2. Проекти за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

		10



		3. Проекти представени от жени и млади фермери.

		10



		4.Проекти представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на подобен проект.

		10



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.5.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

78 233,00 лв.

· 4.5.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

117 350.00 лв.

4.6. Спезифични изисквания по мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

· 4.6.1.Обхват на мярката:


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


2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. 


“Неземеделски дейности” са дейности, които не включват производство, преработка и съхранение на земеделски продукти. "Земеделски продукти" са продуктите:

а) включени в Приложение I по чл. 32 от Договора за създаване на Европейската общност, с изключение на онези продукти, обхванати от Регламент на Съвета (ЕС) № 104/2000 от 17 декември 1999 г. относно съвместното организиране на пазара на рибни и аквакултурни продукти;


б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (изделия от корк);


в) имитиращи или заместващи мляко и млечни произведения, съгласно чл. 3, параграф 2 от Регламент на Съвета № 1897/87.


Не се предоставя финансова помощ за инвестиции във:

· производство и преработка на земеделски продукти, посочени в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;

·  производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

·  въгледобив;

·  стоманодобив;

· производство на синтетични влакна;

· залагания и хазарт;

·  финансови услуги и операции с недвижими имоти;

· сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу


възнаграждение;

производство на биоенергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), които попадат в приложение № 1 към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;


· производство и продажба на енергия от възобновяеми източници с капацитет на инсталацията над един мегават;

·  изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;

·  посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по ПРСР 2007 - 2013 г. 

·  развъждане на животни.

· 4.6.2. Допустимост на кандидатите:

Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

· са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;

·  имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на действие на СМР;

· не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

·  са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.


 Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и   само за дейността, за която са регистрирани.


· 4.6.3. Допустими дейности:


Предоставят се инвестиции за следните неземеделски дейности :

а) Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като: 

· Преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н. 

· Услуги:

1. Развитие на дейности свързани със селски туризъм: туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.); развитие на туристически услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито, атракциони, сбирки и др.), и т.н. 



В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).


б) Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности); 


в) социални грижи и здравеопазване (социални услуги, грижи за деца, за възрастни хора, здравни услуги, вкл.  мобилни услуги);


г) транспортни услуги за населението в територията;


д) създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги;

е) Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;


Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с изключение на посочените в раздел „Обхват на мярката”, секторите за преработка и маркетинг допустими за подпомагане по мярка 123 на ПРСР, сектори и дейности, определени в чл.1 от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15 декември 2006 година относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.


· 4.6.4. Допустими разходи:

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;


2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността, включително чрез финансов лизинг;


3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;


4. закупуване на коне за неземеделска дейност;


5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери. Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. Тези разходи не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4. Финансова помощ  за тези разходи се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане;

б) 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 изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд.


Общите разходи не могат да надвишават 12 % от стойността на допустимите разходи по т. 1 - 4.


· 4.6.5. Недопустими разходи:

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

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 23, aл.13 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР 2007 - 2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.


· 4.6.6. Финансови параметри за проектите:


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

·  Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.


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


· 70 % от общите допустими разходи.


· 4.6.8. Критерии за оценка на проектите: 


МЯРКА 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”


		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1.  Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);


В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, като е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 16-30 т.);

Б) кандидатът е представил обосновка и анализ за ефекта от изпълнението на дейностите, но не  е посочил количествено измерими и обективни: данни и очаквани резултати ( 1-15 т.);

В) предоставената информация е неясна и нереалистична, и  не дава възможност да се определи приноса на проекта за  постигане на планираните резултати ( 0 т.).

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти, подадени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването).

		10



		2. Проекти, представени от жени.

		5



		3. Проекти, представени от млади хора (до 40 г. възраст).

		5



		4. Проекти за развитие на интегриран селски и екотуризъм.

		10



		5. Проекти, съдържащи иновационни за територията предложения.

		10



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.6.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

156 466,00 лв.


· 4.6.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

234 700.00 лв.

4.7. Специфични изисквания по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

· 4.7.1. Обхват на мярката:


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


2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на турстическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или на организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, чиято основна цел не е генериране на доходи, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.


· 4.7.2. Допустими кандидати:


· Община Попово;

·  Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


· 4.7.3. Допустими дейности:


1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите: 

а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел; 

б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;

в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

2. Разработване и маркетинг на туристически продукти: 


а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали; 


б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони. 


Не се предоставя финансова помощ за:

· изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; 

·  обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

· изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират приходи и които не са общинска и/или държавна собственост.


Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено дейности по т. 2 – разработване и маркетинг на туристически продукти.

· 4.7.4.  Допустими разходи:


1. Изграждане, реконструкция и/или ремонт на сгради, съоръжения, 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 процента от стойността на одобрените разходи по буква "а";

2. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;

3. Общи разходи:


а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и за други дейности и услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта. Консултациите включват предпроектни проучвания и изследвания, изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка, подготовка и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта;


б) свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и информационни материали, разработване на електронни системи, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта, както и разходи за изработване и монтаж на информационна табела по чл. 48 от Наредба 32 за условията и реда за предоставяне на безвъзмздна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туриститческите дейности” от ПРСР.

Разходите по т. 3 не могат да надвишават 12 процента от стойността на сумата на допустимите разходи по т. 1, буква "а" и т. 2, като разходите за консултации не могат да надхвърлят 3 процента от разходите по т. 1, буква "а" и т. 2.


· 4.7.5. Недопустими разходи:

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


·  Разходи за наем на земя и сгради;

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

· Изработване и монтаж на информационни табели със стойност, надвишаваща 1000 лв.;

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 20, ал. 16 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности " от ПРСР 2007 -          2013 г. и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.


· 4.7.6. Финансови параметри за проектите:

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

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.


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


· 100 % от общите допустими разходи за проекти на общината/ите и на юридически лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи;

· 70 %  от одобрените разходи за други проекти на юридически лица с нестопанска цел.


· 4.7.8. Критерии за оценка на проектите: 

МЯРКА 313 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :




		



		А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти, осъществявани на територията на населени места, различни от общинския център.

		20



		2. Проекти, включващи едновременно дейности по т.1 и т.2 от раздел допустими дейности по мярка 313 на СМР на Фондация “МИГ-Попово”.

		20



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.7.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

39 116,00 лв.


· 4.7.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

58 676.00 лв.

4.8. Специфични изисквания по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.


· 4.8.1. 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.

· 4.8.2. 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.


· 4.8.3. 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: 

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

2) Инфраструктура за широколентов достъп до интернет;

3) Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване;


4)  Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов


· 4.8.4.Допустими разходи:


1. 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";

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


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


4. 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;


5. 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.

· 4.8.5. 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.


· 4.8.6.Финансови параметри за проектите:


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

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.


· 4.8.7. 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.

· 4.8.8.Критерии за оценка на проектите: 

МЯРКА 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти, представени от неправителствени организации и читалища.

		10



		2. Проекти, предоставящи мобилни услуги.

		10



		3. Проекти, предостяващи услуги, насочени към деца и младежи до 30г.

		20



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.8.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

78 125,00 лв.


· 4.8.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

117 188.00 лв.

4.9. Специфични изисквания по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 


· 4.9.1.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 в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от територията на МИГ.

· 4.9.2. Допустимост на кандидатите:

· Община Попово;


· Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ;


· Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;


· Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно значение.

Граждански дружества на физически и/или юридически лица, основани с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасадите на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място.

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.


· 4.9.3. Допустими дейности: 


· Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях;

· Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;


· Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

· Ремонт на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както и вертикална планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място);

· Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, осветление на територията на населеното място;

· Изготвяне на планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от инвестиционните дейности изброени по-горе.

Следните дейности няма да се подпомагат: 

Реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално/световно значение (обявени за такива от НИНКН);


Изготвянето на общи  устройствени планове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

· 4.9.4. Допустими разходи:


1. За реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга  недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление; реконструкция, реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка:


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";

2. За закупуване на съоръжения (до пазарната им стойност), включително чрез финансов лизинг;


3. За изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;


4. Общите разходи, свързани с консултации, за архитекти и инженери, в т.ч. разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, в обхват съгласно Наредба № 4 от 2001 г., 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/и табела/и или билборд/ове.

Консултациите, включени в т. 4, 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 отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта.


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


· 4.9.5. Недопустими разходи:


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

·  Наем на земя и сгради;

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

· За 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;

·  За доставка на оборудване, обзавеждане на сгради;

·  За изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 15 000 лв.

· Всички разходи, посочени като недопустими в чл. 22 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка " Обновяване и развитие на населените места " от  ПРСР 2007 - 2013 г.и чл. 12 от Наредба № 23 от 18.12.2009г.

· 4.9.6. Финансови параметри за проектите:


· Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 10 000 евро.

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 200 000 евро.

· 4.9.7. 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, на читалища и на местни поделения на вероизповеданията за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;

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

·  50% от общите допустими разходи за проекти на граждански дружества на юридически и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства.

· 4.9.8.Критерии за оценка на проектите:


МЯРКА 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”


		 КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти, които се изпълняват на територията на населените места, различни от общинския център.

		25



		2. Наличие на технически / работен проект, приложен към заявлението за кандидатстване.

		15



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.9.9. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е:

78 125,00 лв.


· 4.9.10. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

117 188.00 лв.

4.10. Специфични изисквания по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”.



4.10.1.Подмярка 323А “Опазване и подобряване на природното наследство”


· 4.10.1.1. Обхват на мярката:


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


2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, насочени към опазване или подобряване  на природното наследство.


Природно наследство са природните ресурси, използвани от настоящите поколения, и по-специално земните физически, биологически и геоложки формации, хабитати от застрашени видове животни и растения и области с научна, консервационна или естетическа стойност.


· 4.10.1.2. Допустимост на кандидатите:

· Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 

· Община Попово;

· Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;

· Собственици на гори;

· Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;

· Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 

· Физически лица.

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.


· 4.10.1.3. Допустими дейности:


· Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие:


а) Подготовка на програма;


б) Подготовка на информационни материали


в) Организиране и провеждане на информационни събития;

· Инвестиции свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:


a) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:


· проучвателни;


· мониторингови;


· консервационни и възстановителни;


· устройване и развитие инфраструктура на туристическите зони;


· разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.


б) Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000, които нямат одобрени Планове за управление, но са предвидени в заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентните органи:


· проучвателни;


· мониторингови;


· консервационни и възстановителни;


· устройване и развитие на туристическа инфраструктура; 


· разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.


в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие;


г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;


д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;


е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж;

· Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж:


a) Почистване от ТБО;


б) Премахване/добавяне на характерни елементи;


в) Реконструкция на съществуващи характерни елементи с цел възстановяване на традиционния селски пейзаж.


· 4.10.1.4. Допустими разходи:


· Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.

· 4.10.1.5. Недопустими разходи:


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


· 4.10.1.6. Финансови параметри за проектите:

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

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро.


· 4.10.1.7. 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 и проекти на други бенефициенти


· 4.10.1.8. Критерии за оценка на проектите:

МЯРКА 323 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”


ПОДМЯРКА 323А “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО”

		 КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);

		10



		2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:

		



		А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).

		20



		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)

		30



		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти, които се изпълняват на територията на населените места, различни от общинския център.

		20



		2. Проекти за устройване и развитие на туристическа инфраструктура.

		20



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100






4.10.2. Подмярка 323Б “Опазване и подобряване на културното наследство”


· 4.10.2.1. Обхват на мярката:


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

2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя инвестиции, насочени към опазване и/или възстановяване  на материалното и нематериалното културно наследство, свързани с изследване, поддържане, възстановяване и подобряване на културните особености на населените места в селските райони или на селския ландшафт (например места с археологическа стойност, фолклорни празници и събори, етнографски/исторически сбирки, мелници и др.).


· 4.10.2.2. Допустимост на кандидатите:


· Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 

· Община Попово;

· Земеделски производители, регисрирани по Наредба № 3 и земеделски стопани, регистрирани в ИСАК;

· Собственици на гори;

· Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите;

· Читалища, регистрирани по Закона за народите читалища; 

· Физически лица.

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.


· 4.10.2.3.Допустими дейности:


Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат да включват една или няколко от посочените в т.1 и т. 2  дейности или само дейности, включени в т. 2. Не се допуска финансирането на проект с включени дейности само по т. 1

1. Инвестиции в материалното  културно наследство:

· Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на културното наследство на района/ територията, като например:

- създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки (исторически, етнографски и др.);


- съхраняване, възстановяване, почистване и поддържане на  значими обекти от културно-историческото наследство на района (в т.ч. археологически), както и на терените около тях;


- дейности по планиране и устройване на селския ландшафт;


- информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания, свързани с популяризиране на материалното културно наследство.


· Инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от  културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);


· Дребномащабни инвестиции за осигуряване на достъпна среда и дребномащабна  инфраструктура до обекти от културното наследство на района/територията. Обектите следва да са с местно значение. 


2. Инвестиции в нематериалното културно наследство:

· Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 

· Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;


· Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища, общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);

·  Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством: 

· информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство;

· програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство; 

· неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);


· Информиране на обществеността за опасностите, които заплашват културното наследство, както и за инициативите, осъществявани за неговото опазване;

· Дейности, свързани с промоция на проектите.


Проекти, предвиждащи дейности по т. 2, не трябва да се състоят изцяло и изключително в създаването и поддържането на интернет страници, производство на списания и вестници, организиране на конференции и срещи и публикации на изследвания и доклади. Проектите от такъв вид не са избираеми.


· 4.10.2.4. Допустими разходи:


· Съгласно Наредба № 23 от 18.12.2010 г.


· 4.10.2.5. Недопустими разходи:


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


· 4.10.2.6. Финансови параметри за проектите:


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

· Максималният размер на проктите е  левовата равностойност на 100 000 евро.


· 4.10.2.7. 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 и проекти на други бенефициенти.


· 4.10.2.8. Критерии за оценка на проектите:


МЯРКА 323 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”


ПОДМЯРКА 323Б “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”


		КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

		Мак. брой точки



		1.Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :


А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и последователно описани и структурирани  (6-10 т.);

Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и последователно описани и структурирани  (1-5 т.);

В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели на конкретната мярка (0т.);
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		2.Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”:


А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като е представена задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);


Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”,, като тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СМР, като не е представена задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);

В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ- Попово”, или не е представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на СМР е неясна ( 0 т.).
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		3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на заложените резултати:


А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)

Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е изпълним; ( 1-15 т.)

В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности.  ( 0 т.)
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		ОБЩО (А) : 

		60



		IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

		



		1. Проекти, включващи дейности съответстващи на  раздел допустими дейности на СМР на Фондация “МИГ-Попово”  (проектното предложение включва дейности     по т. 1 и по т. 2 от раздел допустими дейности на СМР на Фондация                               “МИГ-Попово” );

		40



		ОБЩО (Б) : 

		40



		ОБЩО (А+Б) : 

		100





· 4.10.3. Общата стойност на бюджета за 2012 г. по тази мярка  е: 

54 763,00 лв.

· 4.10.4. Общата стойност на бюджета за 2013 г. по тази мярка  е:

82 145.00 лв.

Важно: 


Заявленията в които се изисква представяне на документ: 


· Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, следва да бъде представян единствено от кандидат Община!

5.ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ  НА ОЦЕНКА, ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 5.1. ЕТАПИ НА КАНДИДАТСВАНЕ

В тази част е описан начина на кандидатстване с проектни предложения пред Фондация “МИГ-Попово”. Правилата и процедурите са част от Стратегията за местно развитие, но освен тях трябва да се съобразим с изискванията на съответната Наредба към конкретната мярка.


МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ! 


Да се прави разлика между критериите за допустимост и критериите за оценка на проектите в Наредбата и Стратегията за местно развитие.

►КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ са свързани със съответствието на проекта с:


· Целите и приоритетите на СМР и конкретната мярка;


· Изискванията към проекта;


· Изискванията към кандидата за подпомагане;


· Финансовите условия на Наредбата.


· Условията за допустимост определят качеството на проекта и отговаря ли на посочените изисквания.


►КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА, така както са дадени в Приложението към СМР, се прилагат за класиране в низходящ ред на проектите съобразно броя получени точки. 


В условията на наличен бюджет по мярката всеки кандидат, чиито проект отговаря на критериите за допустимост ще бъде поканен за сключване на договор за отпускане на финансова помощ независимо от броя точки, с които е класиран проекта. 


В условията на ограничен бюджет, за сключване на договор за отпускане на финансова помощ ще бъдат поканени първо кандидатите чиито проекти са събрали максимален брой точки и така ще се сключват договори с кандидати до изчерпване на бюджета по мярката. 


Стъпка 1. Преди да се присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да проверят дали са допустими по регистрация и местоположение на дейността, да се запознаят с целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово” и специфичните цели на всяка мярка, включена в Стратегията. Необходимо условие за кандидатстване е проектната идея да отговаря на приоритетите и целите на Стратегията и специфичните цели на съответните мерки;

Стъпка 2. Добре е да се разгледат внимателно пълните текстовете на мерките към Стратегията, за да се направи по- добър избор по коя мярка да се кандидатства. Пълният текст на Стратегията и мерките може да се намери на електронната страницата на Фондация “МИГ-Попово” – www.mig-popovo.com;

Стъпка 3 Задължително е всеки кандидат да прочете внимателно наредбата към избраната мярка заедно с всички приложения към нея. След прочитане на наредбата потенциалния кандидат трябва да провери внимателно дали отговаря на всички условия по наредбата и специфичните изисквания на Стратегията. Заявленията и пълният пакет с документи за кандидатстване за финансово подпомагане по Мерките към Стратегията, включително нормативната база, са публикувани на електронната страница на Фондация „МИГ-Попово” – www.mig-popovo.com. Наредбите са публикувани също на електронната страница на Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg;

Стъпка 4 На този етап може да се възложи разработката на бизнес плана или инвестиционния проект в идейна/работна фаза, заедно с количествено стойности сметки към него. При подготовката на проектното предложение кандидатът също така следва да предвиди начална дата/ месец за стартиране на проекта, отчитайки времето, необходимо за оценка и одобрение на проектното предложение;

Стъпка 5 Следващата стъпка е кандидатът да се запознае подробно със Заявлението за подпомагане и след това да започне да набавя всички общи и специфични документи дадени като приложение към заявлението. Едва след набавянето на всички документи следва да се пристъпи към попълване на заявлението. Тази стъпка в повечето случай се подценява от бенефициентите, а набавянето на повечето документи отнема време;

Стъпка 6. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и инвестиционния проект в офиса на Фондация “МИГ-Попово”. Обърнете внимание на изискването да не нарушите крайния срок за подаване на документите по всяка отделна мерка и начина на подаване – в затворени пликове/ пакети, с посочени: кандидат, наименование на проекта, мярката по която се кандидатства;

Стъпка 7 и 8. След проверка на административното съответствие и техническа оценка, в установения срок съгласно СМР, Комисията за избор на предложения изготвя окончателното си предложение за класиране на проектните предложения. Изпълнителния Директор  изпраща списъка с одобрените проектни предложение на  Разплащателната агенция, на база на становище от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) изпълнителния директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на проекта.

Стъпка 9. В  срок определен от РА И МЗХ одобрените кандидати следва да сключат договор за отпускане на финансовата помощ с РА спрямо условията и реда на съответната Наредба.След подписване на договора за отпускане на финансова помощ се пристъпва към провеждане на процедури за избор на изпълнител за реализация на проекта. По тези мерки са допустими до три плащания (авансово, междинно, окончателно), като в наредбите са разписани лимитите на плащанията и сроковете в които следва да се подадат заявките за плащания. 


Стъпка 10. Реализация и отчитане на проекта.

5.2. ПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Съгласно публикуваните обяви за прием по мерките от Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”, срока за набирането на проектни предложения за 2012 г.е както следва :

Първа покана :

За мерки 121, 123, 311 и 312 срокът е от 13.03.2012 г. до 10.08.2012 г.


За мерки 111, 223, 313, 321, 322 и 323 срокът е от 13.03.2012 г. до 13.06.2012 г.

Втора покана :

За мерки 123, 223 и 311 срокът е от 23.08.2012 г. до 23.10.2012 г.

За мерки 121 и 312 срокът е от 19.10.2012 г. до 19.11.2012 г.


За мярка 322 срокът е от 27.08.2012 г. до 28.09.2012 г.


За мярка 323 срокът е от 30.07.2012 г. до 31.08.2012 г.


Трета покана :

За мярка 121 срокът е от 15.12.2012 г. до 28.12.2012 г.

За мярка 123 срокът е от 30.11.2012 г. до 20.12.2012 г.


Съгласно публикуваните обяви за прием по мерките от Стратегията за местно развитие на Фондация „МИГ-Попово”, срока за набирането на проектни предложения за 2013 г.е както следва :

Първа покана :


За мерки 111, 223, 311, 312, 313, 321, 322 и 323 срокът е от 14.01.2013 г. до 15.04.2013 г.

За мерки 121 и 123 срокът е от 29.01.2013 г. до 30.04.2013 г.


Допустимите кандидати подават заявление за подпомагане по формуляр определен в съответната наредба. 

ВАЖНО!!! 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  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.





Служителят на МИГ, приел документите регистрира в Регистър на заявленията с нарочен създаден за този вид документи уникален регистрационен индекс и уведомява кандидата за входящия номер, с който те са регистрирани.


Не се приемат и регистрират документи, подадени след 16.30 часа на съответния работен ден. Не се приемат документи, подадени след крайния срок за набиране на заявления, посочен в обявата. 

До два дни след изтичане на срока на съответната покана за набиране на заявления, списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се поставя на видно място в офиса на МИГ-Попово и се публикува на електронната страница на МИГ – www.mig-popovo.com 


5.2.1. РЕД ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ: 

1. Подготовка – до две седмици техническият асистент заедно с експерта по стратегията изготвят общ доклад до изпълнителния директор, който представя обобщение за постъпилите проекти по мерки. Въз основа на доклада, изпълнителният директор  издава заповед, с която разпределя проектите между персонала на МИГ за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост, определя конкретни срокове и начина на представяне на резултатите, изискванията и критериите за успешно преминаване етапа на административното съответствие и допустимост (оценка „да” на всяко изискване в контролния лист). Ако постъпилият брой проекти е твърде голям, изпълнителният директор следва да осигури допълнително външни експерти за извършване на оценката. За всеки проект трябва да бъде извършена оценка за  административно съответствие и допустимост от двама души. Лицата, които ще участват в оценката, подписват декларации за липса на конфликт на интереси по смисъла на § 1 т. 6 на допълнителната разпоредба на Наредба № 23. Задължително се разработва контролен лист – общ, или при необходимост адаптиран към всяка мярка. 

2. Изпълнителният директор може да стартира процедура за оценка на административното съответствие и допустимост един или няколко пъти, съобразно броя на получените предложения, включително преди крайния срок на поканата, но не по-късно  от две седмици след изтичане на срока на съответната покана, като:

 - организира сесия за отваряне на предложенията – сесията е публична, предварително обявена, канят се местни медии, кандидатите, подали проекти, УС на МИГ. Представя се общия доклад и заповедта за оценката. В сесията участват минимум трима от членовете на персонала на МИГ. В ситуации, когато това не е възможно, УС на МИГ може да определи до едно лице от своя състав, което да замести член на персонала на МИГ за провеждане на сесията по отварянето.

Изготвя се протокол, в който се вписват присъстващите, опис на отворените предложения и наличието на всички основни документи (формуляр, бизнес план, опис на документите, СD и др.), съгласно поканата. При установяване на липса на определените основни елементи, този факт се отбелязва в протокола и заявлението се отхвърля. 

3. Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва в офиса на МИГ в определените срокове. Оценителите проверяват заедно, попълват и подписват контролен лист за всеки проект, във основа на който се определя резултатът от оценката на административното съответствие на заявлението и допустимостта на кандидата, дейностите и разходите, включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия.

В процеса на оценка от кандидатите може да се  изискват писмено разяснения и допълнителна 

информация относно постъпилите документи, което се отразява в протокола. Изготвя се финален протокол за всички проекти по мерки, подписан от изпълнителния директор, като се определят преминалите и непреминалите  проекти.  Контролните листове се прилагат към протокола:

· преминалите оценката за административно съответствие и допустимост проекти, протоколът и приложените към него контролни листове се съхраняват в офиса на МИГ и се предават за техническа оценка;

· отхвърлените проекти се връщат с предавателен протокол на кандидата.

5.2.2. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА:

Техническата оценка на заявленията се извършва по обявените критерии за всяка от мерките. Изпълнителният директор издава заповед, с която определя независимите оценителите от одобрения от УС списък.  Независимите оценители работят в офиса на МИГ.


Оценителите подават декларация за липса на конфикт на интереси до Изпълнителния директор. В случай на наличие на конфликт на интереси, оценителят се замества с друго лице от списъка с оценители, съгласно Заповед на ИД.


Всеки проект се оценява независимо от двама оценители, които задължително провеждат съвместно обсъждане преди да изготвят заключителната си оценка. Оценителите предават оценителните листи на изпълнителния директор, а техническия асистент изготвя финална оценка, която представлява средноаритметична стойност от личните оценки на оценителите, като документа съдържа и индивидуалните оценки. Техническият асистент подрежда в нисходящ ред всички оценени проекти по съответната мярка, като освен точките се отбелязва и стойността на проекта. Въз основа на този документ ИД подготвя доклад за Комисията по избор на проекти. В комисията за избор на проекти се внасят само проекти, които са събрали най-малко 50% от общия брой точки. Останалите проекти се връщат с протокол на кадидатите, като те следва да се запознаят с оценката и слабостите. Проектите могат да бъдат преработени и подадени при следваща покана.


  5.3. ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: 

Изборът на проекти за финансиране се извършва от комисия за избор на проекти (КИП). 

За свикването на всяко заседание се издава отделна заповед от изпълнителния директор на МИГ, която определя датата на заседанието, дневния ред, поканата, по която са набрани предложенията, проектите, преминали оценката за административно съответствие и допустимост, както и резултатите от техническата оценка за всеки проект по мерки. Заповедта определя поканените външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти, както и резервни членове.

Изпълнителният директор на МИГ изпраща покана до членовете на УС и определените в заповедта външните експерти, както и до оценителите извършили техническата оценка на разглежданите проекти минимум две седмици преди заседанието на Комисията, като прилага заповедта за свикване на Комисията. 


Общо в Комисията за избор на проекти следва да участва целия УС с изключение на членовете, които се явават в конфликт на интереси. Ако е налице конфликт на интереси за поканените външни експерти, те се заместват от резервните членове.

В срок до пет работни дни след получаване на поканата участниците в комисията потвърждават участието си и подписват декларации за липса на конфликт на интереси или си правят отвод, ако такъв конфликт е налице. В последния случай Изпълнителният директор изпраща нови покани на определените в заповедта резервни участници.   


Комисията не може да заседава в състав по-малко от 5 души. Комисията има председател, който следи за реда и правилата и не участва в гласуването. Председателя на комисията се определя със заповедта за сформирането и. Комисията има кворум в случай, че в заседанието участват поне трима от членовете на УС и двама външни експерти. Ако поради непредвидени причини на заседанието не се яви необходимият брой членове, заседанието се отлага до момента, в който е възможно осигуряването на необходимия кворум.

- На заседанията на Комисията задължително се водят Протоколи, към които се прилагат контролните листове от техническата оценка. Проектите се представят по мерки, един по един, като оценителите представят мотивите за индивидуалните си оценки. В протокола се изписват коментариите за всеки проект. Ако комисията установи фактически грешки, пропуски в техническата оценка или наличие на големи разминавания в индивидуалните оценки - над 10 т. за определен критерий, Комисията може да поиска арбитражна оценка и оставя проекта за следващо заседание.  


Комисията провежда гласуване за всяка мярка, за всеки един проект по отделно.  Един проект се счита за предварително одобрен, ако за него са гласували с мнозинство от ¾  участниците в заседанието на Комисията. Спорни проекти, които и след арбитражната техническа оценка събират 50% точки като средноаритметично следва да бъдат допуснати за финансиране. Изключения могат да се правят само при явни фактически неточности (като документи или обстоятелства), известни на комисията, но незабелязани или останали скрити за оценителите (например документи с неверно съдържание, претенция за въвеждане на иновативна  практика, която всъщност е представена на територията и др.)  Протоколите се подписват от всички присъствали на съответното заседание членове. 


Работата на комисията за избор на проекти завършва с протокол на предварително избраните проекти, класирани в низходящ ред.


 5.4. ДОГОВОРИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 

Въз основа на решението на КИП, извършените проверки и съобразно наличния бюджет изпълнителния директор изготвя писмо, с което обявява одобрените за финансиране и отхвърлените проекти. Писмото се изпраща до МЗХ и Разплащателната агенция за одобряване на проектите. 

В срок, определен от РА и МЗХ кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ с РА спрямо условията и реда на Наредба 23/18.12.2009г. Всички кандидати се информират писмено за одобрението или отхвърлянето на проекта им.

Договора урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ. 


Списък на одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Фондация “МИГ-Попово”

Крайният срок за сключване с договори  с получателите на финансова помощ  за финансовите средства по стратегията за местно развитие е 31.12.2013 г. 


Крайния срок за изпълнение и отчитане на проектите е 30.06.2015 год.

В хода на изпълнение на проектите «МИГ-Попово» назначава Комисия за мониторинг и проверки по прилагане на СМР. Комисията провежда за всеки един проект поне едно задължително посещение на място, както и извънредни посещения, чийто брой се определя според необходимостта.


Получателите на помощта имат право на консултации и подпомагане относно попълването на заявки за плащане към РА и отчитане по изпълнението на проекта. Консултирането става в офисите на МИГ след предварителна заявка от страна на получателя на помощта. 


По време на консултирането служителите и експертите на МИГ извършват преглед на документите и подпомагат бенефициентите при попълване на заявките за авансово, междинно и окончателно плащане, подготовката и окомплектоването на необходимите документи за РА и/или при изготвянето на необходимите доклади за отчитане на изпълнението на проекта.


6. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ:

„МИГ- Попово” извършва наблюдение на техническото и финансово управление на договорените проекти, като изисква изготвяне и представяне на периодични отчети  от бенефициентите, посещава проекта на място с цел емпирично  верифициране на прогреса и доладването в отчетите, преглежда събраната докуемнтация на проекта, следи за точното изпълнение на дейностите, както са одобрени.

Към договорите, сключени между „МИГ- Попово” и бенефициентите, се прилагат изготвени формуляри за отчети на бенефициентите към МИГ и контролни листове за проеверка на място.


Наблюдението се извършва чрез проверка на документите на проектите, техническите и финансови отчети по проектите, формулиране на становище за одобрение или неодобрение на дейности и разходи.


Изготвянето на становище за одобрение или неодобрение на дейностои и разходи  остава задължение на персонала  на „ МИГ- Попово”, като финалото  становище следва да се утвърди от изпълнителният директори се изпраша  на ОРА.

Настоящият документ  е  разработен във връзка с изпълнение на  договор за предоставяне на финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони № РД 50-150/13.10.2011 г. Стратегия за местно развитие на територията на община Попово на Фондация „Местна инициативна група Попово“.  Одобрен е  на заседание на УС на МИГ Попово  на 29.02.2012 год. Изменен и допълнен с решения на УС на Фондация „МИГ-Попово” 


от : 13.03.2012 г. ; 11.07.2012 г.; 02.10.2012 г.; 08.11.2012 г.; 03.12.2012 г.; 21.12.2012 г.
































































ПРИМЕР:


Подател:


(пълно наименование на кандидата) 


ЕИК/БУЛСТА


гр./с. 


ул.


Ел. поща: 


Лице за контакт: .





Процедура за набирането на проекти към Стратегията за местно развитие на територията на „МИГ – Попово”�Наименование на проекта: .....................................................................................................................................


Мярка ...........


Да не се отваря преди крайната дата за приемане на проекти по тази покана.








Получател:


Фондация «Местна инициативна група – Попово»


пл. „Александър Стамболйски” 2, ет.4  


гр. Попово 7800











PAGE  

82



ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, tel./ fax: +359 608 42726 ;

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




