
  

 
 

ОБЯВА 

за прием на проектни предложения по 
Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: 

BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони 

 
На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ - Община Марица ” №88/22-ВОМР 

от 15.05.2018г.,  Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ - Община Марица ” №96/24-ВОМР 

от 29.05.2018г., и Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ - Община Марица ” №111/28-

ВОМР от 25.07.2018г. и Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Община Марица“ 
№126/33-ВОМР от 27.11.2018г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ – Община Марица” 

 
СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни 

предложения по подмярка  Мярка  М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

1.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, транспорта, 

благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. 

 

2.Допустими кандидати  

 Община Марица; 

 Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ; 

 Читалища от територията на МИГ. 

 

3.Допустими дейности: 

- Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна 

инфраструктура с местно значение; 

- Инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура; 

- Ивестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура 

- Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 
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 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 
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СНЦ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ 



  

- Инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места в община 

Марица; 

- Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали 

и други обекти, свързани с културния живот; 

 

4.Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

По мярката се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане разходи: 

- Разходи във връзка с инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на образователна инфраструктура с местно значение; 

- Разходи във връзка с инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура; 

- Разходи във връзка с инвестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура 

- Разходи във връзка с инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 

- Разходи във връзка с инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените 

места в община Марица; 

- Разходи във връзка с инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, 

галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот; 

 

5.Период за прием: 

 

Първи прием /с начален срок: 22.06.2018 и краен срок : 19.08.2018 г.17.00 ч. / - приключен 

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием 

Началния срок: 31.10.2018  

Краен срок : 31.01.2019г. 17.00 

 

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след първи и втори прием 

Началния срок: 02.05.2019  

Краен срок : 03.06.2019г. 17.00 часа 
 

6.Място на подаване на проектни 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,  лично от законния 

представител на кандидата или от упълномощено от него лице . 

 

7.Бюджет на приема: 

Размер на БФП по първи прием – 800 000 лв. 
Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием - 502 821,26лв. 

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след предходните приеми. 

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект; 
Минимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева. 

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 200 000 лева. 

 



  

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% -15 000лв. 

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 75% -150 000лв. 

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -20 000лв. 

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -200 000лв. 

 

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

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: 

Критерии за избор и тяхната тежест: Точки 

1.Опит на кандидата - Кандидатът има изпълнен минимум 1 проект - 5 т. 

 Получени точки: 

2. Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната общност и постигат най-висок ефект 

с единица публичен ресурс: общо до 15 т. 

- Исканата публична помощ разделена на обхванатите ползватели на проекта е 

под 100 лв. на човек 
- 15 т. 

- Исканата публична помощ разделена на обхванатите ползватели на проекта е 

между 101- 200 лв. на човек 
- 10 т. 

- Исканата публична помощ разделена на обхванатите ползватели на проекта е 

между 201- 500 лв. на човек 
- 5 т. 

 Получени точки: 

3. Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на уязвими и целеви групи от хора – общо 

до 15 т. 

- Над 80% от ползвателите са от уязвими и целеви групи - 15 т. 

- Между 60 - 79% от ползвателите са от уязвими и целеви групи - 10 т. 

- Между 40 - 59% от ползвателите са от уязвими и целеви групи - 5 т. 

 Получени точки: 

4. Проектът включва архитектурна достъпност и/или социализация на средата 

за хора с увреждания и социализиращ ефект върху целеви групи 
- 10 т. 

 Получени точки: 

5.  Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района-общо до  10 т. 

- На територията на МИГ - 10 т. 

- На едно населено място - 5 т. 

 Получени точки: 

6. Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие - 5 т. 

 Получени точки: 

7. Проектът е обвързан с реализирането на други проекти, финансирани по 

СМР 
-  5 т. 

 Получени точки: 

8. Проектът осигурява механизми за обществено включване - 5 т. 

 Получени точки: 



  

 9. Проектът има минимум 2 иновативни елемента -  5 т. 

 Получени точки: 

10. Оценка на  проекта за съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ –общо до 

20т. 

- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т. 

-Проектът допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на 

МИГ 
- 10 т. 

-В проектът са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за 

устойчивост в рамките на минимум 5 години 
- 5 т. 

ОБЩО 95 т. 

 

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

За контакти:  

1.Мария Гюзелева – изпълнителен директор на МИГ – Община Марица 

работен ден от 8,30 до 17.00 часа в  офиса  на МИГ – Община Марица на адрес:  с. Калековец, 

ул.“Иван Вазов“ №5, тел.: 0877 184775. 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ – 
Община Марица“: http://www.leader-maritsa.eu, както и на единния информационен портал: 

www.eufunds.bg 

10. Начина за подаване на проектни 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,  лично от законния 

представител на кандидата или от упълномощено от него лице. 

http://www.eufunds.bg/

