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Утвърждавам: ………п/п…… 

/Светла Стоянова/ 

Председател на УС на СНЦ “МИГ  - Нова Загора“ 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

 

ОБЯВА 

 

по трети срок за прием на проектни предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с  

няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.164 

„МИГ –Нова Загора_М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  - Нова Загора”, 

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 

 

На основание Решение № 16 на Управителния съвет на СНЦ „МИГ  - Нова Загора” 

от 18.10.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ  - Нова Загора” 

 

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – НОВА ЗАГОРА” 

 

обявява трети прием по процедура за прием на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.164 „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 
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Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

 осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е 

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

и за осигуряване на достъпа до тях.  

 подобряване на  физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на 

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

водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, 

транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. 

 

Прилагането на Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“  ще допринесе за изпълнение на Цел 

3. „Подобряване на качеството на живот на местните жители и разнообразяване на 

възможностите за трудова заетост“, Приоритет 3.1. „Повишаване на качеството на 

живот, обновяване на селищата и развитие на инфраструктурите, стимулиране на 

устойчивата и качествена заетост“ към Стратегията за ВОМР на МИГ – Нова Загора.  

Очаквани резултати: 

Мярка 7.2. предвижда инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която  е 

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

осигуряване на достъпа до тях. 

Инвестициите в по Мярка 7.2. в малки по мащаби инфраструктура, ще осигурят по-добри 

условия за достъп до обществени обекти от територията на МИГ. Инвестициите  в 

изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществени потребности, инвестициите в спортна и културна 

инфраструктура също така ще окажат принос върху подобряване на условията за живеене. 

Прилагането на мярка 7.2  ще окаже косвено въздействие в изпълнението на Цел 2. 

„Реализиране на икономически растеж, основан на потенциала за развитие на 

различни традиционни и алтернативни видове туризъм на територията на МИГ“, 

като чрез инвестиции в малка по размер инфраструктура ще се подобри достъпа до обекти 

с културно и историческо значение за територията, а инвестициите за изграждане, 

реконструкция, ремонт и реставрация на обекти, свързани с културния живот ще 

подпомогнат съхранението на културни обекти. 

Допустими кандидати:  

По настоящата процедура допустими за кандидатстване са : 

 Общината на територията на МИГ - Нова Загора за всички допустими дейности по 

подмярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново 

строителство на канализационна мрежа /в т.ч. и съоръжения за пречистване на 
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отпадъчни води/ в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

 Юридически лица с нестопанска цел за дейности свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот;  

 Читалища за дейности свързани с културния живот;  

 ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 

000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново 

строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на 

отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.  

 Допустимите кандидати трябва да са със седалище на територията на МИГ - Нова 

Загора. 

Допустими дейности: 

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;  

2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за 

доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и 

съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони;  

3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;  

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, вкл. транспортни средства;  

5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;  

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура;  

7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 

дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства;  

8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение. 

  

mailto:mig@mig-novazagora.org


 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

Гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, www.mig-

novazagora.org 

 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

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

в селските райони” 

 

 

                                        

 

 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо 

имущество; 

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 

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

икономическата устойчивост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Период за прием: 

Приема по процедурата е окончателен трети прием с период от 06 януари 2020 г. до 

06 април 2020 година, включително. 
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ/бюджет на приема от стратегията 

за ВОМР по настоящата обява –  1 325 111,84 лв. /остатъчен ресурс след втори прием/. 

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

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 391 166,00 лева. 

Минимумът на общите допустими разходи  за един проект е 9 779,15 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 391 166,00 лева. 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 9 779,15 лева. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 391 166,00 

лева. 

Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и ЮЛНЦ, получена по 

мярката за един кандидат за периода на прилагане на СВОМР не може да надвишава 

195 583,00 лв. 

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР: 

 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, и МИГ – Нова Загора, когато 

проектът не генерира приходи; 

 Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ 

разходи-ползи. 

 Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до левовата 

равностойност на 50 000 евро или 97 791,50 лева по официалния курс на БНБ за 

един проект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда 

финансиране в размер на 100%. 

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 
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Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско 

законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за 

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

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

допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като 

точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в 

разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за 

кандидатстване. 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

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

обхвата на териториално въздействие 

50 

 - до 100 души - 5 точки 

 - от 101 до 200 души - 10 точки 

 - от 201 до 500 души - 20 точки 

 - от 501 до 1000 души - 30 точки 

 - от 1001 до 2000 души - 40 точки 

 - над 2000 души - 50 точки 

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на 

живот в района 
10 

3. Интервенцията по проекта са за обект от голяма културна и обществена 

значимост за територията 
10 

4. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по 

други програми 
10 

5. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги и 

изграждане на достъпна инфраструктура на уязвими групи от населението 
10 

6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

5 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към дейности опазващи околната 

среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към дейности опазващи околната 

среда - 5 точки 

7. Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите 

дейности (ще бъде наемана местна работна ръка) 
5 

ОБЩО 100 

 

Минимално допустимата оценка за качество на проектно предложение е 20 точки. 
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Лица за контакти място за достъп до подробна информация: 

 Изпълнителен директор – тел. +359 885 301 971 

 Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – тел. +359 884 702 357 

Всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ на адрес: 

гр. Нова Загора, ул.“24-ти Май“ № 1, ет. 1, офис 1. 

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 

връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на 

проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици 

преди изтичането на срока за кандидатстване. 

 Въпроси: 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, 

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

проекти: 

Адрес на електронна поща: mig@mig-novazagora.org     

 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ 

„МИГ – Нова Загора“: www.mig-novazagora.org, както и на единния информационен 

портал: www.eufunds.bg 

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

 в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,  

 на електронната страница на „МИГ – Нова Загора“: www.mig-novazagora.org  

 в офиса на МИГ-а -  гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“ № 1, ет. 1, офис 1. 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 

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

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление 

и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула 

„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, където е 

налично ръководство за работа със системата, лично от законния представител на 

кандидата или от упълномощено от него лице. 
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