
                   

 

 

                                         

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 

                 

 

Обява 

за откриване на процедура, за прием на проектни предложения към Стратегията 

за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Средец“, 

чрез подбор на проектни предложения 

 

 „МИГ Средец“  обявява процедура, чрез подбор на проектни предложения  № 

BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ- Подмярка 1.1 Професионално обучение и 

придобиване на умения от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 

осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

1.Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

   Подмярка 1.1“Професионално обучение и придобиване на умения“ 

 
2.Допустими кандидати по настоящата процедура са: 

Бенефициенти по под мярката са организациите, които предоставят трансфер на знания 

чрез семинари: 

• Опитни станции/ научни центрове по земеделие в областта на селското стопанство по 

Закона за Селскостопанската академия; 

• Професионални гимназии. 

Кандидатите, трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на «МИГ 

СРЕДЕЦ»; 

 

3.Допустими дейности по процедурата:  

 

1.Организиране и провеждане на семинари с продължителност 8 или 18 учебни  часа,  
които са  тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат една или няколко теми,  

посочени в Условията за кандидатстване, т. 13. 

4.Допустими разходи  по процедурата: 

По настоящата процедура бенефициентите получават безвъзмездна финансова помощ, 

която се отпуска под формата на стандартни разходи съгласно  чл.67, параграф 1, буква 

„б“  от регламент 1303/2013 г., с размер, съответстващ на заложените в СВОМР за 

съответния семинар. Опростения вариант на разходите,трябва да отговаря на 



изискванията за коректен, справедлив и проверим метод на изчисление- съгласно чл. 

67, параграф 5, буква „а“ от Регламент 1303/2013: 

• За семинар с продължителност- 8 часа - максимално 280 лева за един обучаем; 

• За семинар с продължителност18 часа –максимално 410 лева за един обучаем. 

   

Допустимите разходи, които формират стойността на семинара са: 

•  Разходи за подготовка и провеждане на семинарите (включително 

възнаграждения, пътни и командировъчни за лицата, провеждащи обучението и 

поддържащия състав); 

• Разходи за учебни помещения и учебни материали (включително дидактически 

материали и оборудване, свързано с обучението); 

• Пътни, пълен пансион и нощувки за участниците/обучаемите в семинара. 

• Общи разходи свързани със съответния проект за пред проектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, проучвания за 

техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да 

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

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

5.Период и място  за прием на проектни предложения: 

    Производството по предоставяне на БФП , чрез подбор на проектни  предложения по   

настоящата процедура започва в деня на публикуване на обявата в ИСУН за откриване 

на процедурата 

Приема на проектни предложения по настоящата процедура ще се извърши  с един 

краен  срок. 

Начален срок за подаване на проектни предложения- 03.06.2020 г. 

Краен срок за  кандидатстване -06.07.2020 г. 17.00 ч. 

Проектните предложения се приемат, чрез ИСУН 2020. 

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 

http://eumis2020.government.bg/ 

 

6.Бюджет  на приема: 

  Настоящата процедура е с общ публичен принос  29 500,00 лв. 

 

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

   -Минимален размер на общите допустими разходи на проект  – 3 000 лева;  

   -Максимален размер на общите допустими разходи на проект- 29 500 лева. 

Интензитетът на финансовата помощ е в размер на100%: 



    -Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  – 3 000 лева;  

    -Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  - 29 500 лева ; 

  

8.Критерии за избор на  проектни предложения и тяхната тежест: 

КРИТЕРИИ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

№ Критерии Максимален 

брой точки 

1. Оценка на програмата на всеки семинар по отношение на 

актуалност и необходимост на темите (максимален брой 
точки -30):; 
1.1. Конкретно определени групи участници и обосновка на 

техните нужди – 30 точки;  

1.2. Общо посочени групи участници и обосновка на 

техните нужди – 15 точки; 

1.3. Липса на обосновани нужди от информационната 

дейност – 0 точки. 

 

       30 

 

2. Очаквани брой участници(максимален брой точки -30): 
2.1. Общ брой участници над 50 души – 30 точки; 

2.2. Над 20 души – 15 точки; 

2.3. Над 10 души – 5 точки. 

30 

3. Участие на жени, младежи и малцинствени групи от 

общия брой на участниците(максимален брой точки -20): 
3.1. Над 50 % от участниците – 20 точки; 

3.2. Над 30 % от участниците - 15 точки; 

3.3. Над 10 % от участниците - 5 точки. 

 

20 

4. Оценка на специфичния професионален опит на 
лекторите - от 1 до 10 точки; 

10 

5. Оценка на методите и формите на провеждане на 
семинарите (онагледяване, казуси или практическо 

обучение) – от 1 до 10 точки. 

10 

Максимален брой точки 100 

 
Финансират се проекти получили над 40 точки. При повече от един семинар в 
проект се изчислява средната стойност от оценките за всеки семинар. 



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

 
Русанка Лапова - изп.директор на „МИГ Средец“- тел. 0882881359 

 

Стоянка Иванова- експерт по прилагане на СВОМР тел.0882881358 

 

Информация и консултации по процедурата може да се получи всеки работен   ден  от    

10.00-12.00 часа и от 14.00-17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ с     адрес:гр. 

Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет. 2. 

Допълнителни  въпроси и разяснения  във връзка с Условията за кандидатстване се  

задават по електронната поща до  три седмици преди крайния срок за прием на 

проектни предложения. 

Адрес на електронната поща: lider_sredets@abv.bg 

 

10.Начин на подаване на проекти предложения: 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да 

бъдат подадени само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 


