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О Б Я В А 

за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на 
финансова помощ 

МИГ Средец“, обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-
19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфраструктура” – втори прием; за кандидатстване от Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020г.  

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура”. 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

2.1. Община Средец; 

2.2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ; 

2.3. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата; 

2.4. „МИГ Средец“ съгласно условията на Чл. 19 ал. 3 и ал. 5 на Наредба 22 от 18.12.2015 г. 
 
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ  

3.1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 
на туристически информационни центрове; 

3.2.Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 
на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и 
културно наследство; 

3.3.Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 
на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

3.4.Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо 
наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

3.5.Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места 
и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

 
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 
4.1.  Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на 

недвижимо имущество; 
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4.2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане 
до пазарната цена на актива; 

4.3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, 
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост; 

4.4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер 
и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

Важно!!! 
По процедурата са допустими   и общи разходи, свързани с изброените по-горе, например 
хонорари на архитекти, инженери иконсултанти, хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост, като  тези  разходи не трябва да надхвърлят 
12% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. 

Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), 
извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и 
консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите 
разходи . 
 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Началният срок за подаване на проектните предложения е в деня на публикуване на 
обявата в ИСУН 2020. 

На основание чл.42, ал.4 от ПМС161/04.07.2016 г. настоящата процедура за подбор на 
проекти предложения е с няколко срока на кандидатстване за подаване на проектни 
предложения, както следва: 

Начална дата за втори  прием: 15.10.2020 г.  

Краен срок за втория прием: 23.11.2020 г., 17:00 ч.   

При наличие на остатъчни средства след  втория  прием, ще бъде обявен трети  прием. 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават, 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).Интернет адресът на модула за 
електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е 
налично ръководство за работа със системата. 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Настоящия прием по процедурата е с финансов ресурс  10 877,76 лв. 
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 7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, както следва:  

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  2 000,00 лева 

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000,00 лева 

Изготвеният от кандидата проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални 
граници: 

 Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 2 000, 00 лева 

 Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 20 000,00 лева 

Интензитет на помощта е  100 % от общите допустими разходи за  проекти  негенериращи 
приходи. 

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

Критерии за техническа и финансова оценка  

№ Раздели Точки 

1. Осигурява заетост  15 

2. Създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни 
действия 

15 

3. Популяризира местното културно-историческо и природно  наследство  15 

4. Подобрява управлението и качеството на природната среда  15 

5. 

Инвестиция в населени места с население до: 
 

50 души  

 

5 

 100 души  10 

 150 души  15 

над  150 души  25 

6. Над 50 %   от населението възползващо се от инвестицията  –  15 

ОБЩО  100 

Важно!!! За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата 
крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма 
от 20 точки.  

 

9. ЛИЦА  ЗА  КОНТАКТ И МЯСТО ДА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:   
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 електронната страница на СНЦ „ МИГ Средец“.  http://mig-sredets.eu/, секция 
„Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“; 

 електронната страница на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/ . 

9.2. Лица за контакт и адрес на офиса на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ : 

 Русанка Лапова(Изпълнителен директор),  тел. 0882881359  

 Стоянка Иванова(експерт), тел. 0882881358  

Адрес: гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет. 2, e-mail: lider_sredets@abv.bg  

 

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 
електронен път чрез ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП). 


