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  Одобрени с Решение № 290/15.06.2020г. към Протокол № 146/15.06.2020г. на 

 УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“   
 

 

О Б Я В А 
за прием на проектни предложения по  

подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по 
горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските 
територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански – МИГ Сандански“ 

 
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.389 

МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на 
щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“ към СВОМР. 

 
1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР 

Подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. 

 
2. Допустими кандидати 

      За подпомагане могат да кандидатстват: 

• Община Сандански;  

• физически, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 
собственици на горски територии;  

• юридически лица, стопанисващи горски територии;  

• Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи 
държавни горски територии;  

• Лесозащитни станции. 
 

 Регионални дирекции по горите – не са допустим кандидат по настоящата процедура, 

във връзка с чл. 46, ал. 4 и в изпълнение на чл. 18 от Наредба № 22/14.12.2015г. на 

МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

Стратегии за ВОМР“ от ПРСР 2014-2020г., който гласи „Кандидатът/получателят на 

финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на 

управление – за еднолични търговци и юридически лица, на територията на действие 

на МИГ и осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.“ 

http://www.eufunds.bg/
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3. Допустими дейности 
 

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ 

Сандански, а именно: 
1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура 

– лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани 

ивици;  
2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на 

летищни съоръжения за търговски цели;  

3. изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите; 
4. закупуване на комуникационно оборудване и средтва за наблюдение на 

горски пожари, вредители и болести;  
5. изграждане и подобряване на горски пътища;  
6. предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и 

болести. 
 

4. Допустими за финансова помощ по процедурата са 
следните разходи: 

Допустимите разходи за материали инвестиции са:  

1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура 
– лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици; 

2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на 
летищни съоръжения за търговски цели;  
3. изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите;  

4. закупуване на комуникационно оборудване и средтва за наблюдение на 
горски пожари, вредители и болести;  
5. изграждане и подобряване на горски пътища;  

6. предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и 
болести. 

 
Допустимите разходи за нематериални инвестиции са:  

7. общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултански услуги, 
консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи не 
могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по 
проекта;  

8. разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за 
регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и 
изпълнение на проекта;  

9. закупуване на софтуер. 
 

 

http://www.eufunds.bg/
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5. Период за прием и място за подаване на проекти:  
 
Начало: 08.04.2020г. 

Краен срок: 16:30 часа на 16.09.2020г. 

 Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде 
отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана. 

 Проектите могат да бъдат подадени единствено чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 

2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

6. Бюджет на приема  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез 
подбор на проектни предложения за приема е в размер на 78 233,20 лв. 

(седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три лева и двадесет 
стотинки) 

 
7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, 
предоставяна за проект  
 
Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата 

равностойност на 2 500 евро – 4 889,50 лева. 

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата 
равностойност на 40 000 евро – 78 232,00 лева. 

 
Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер на 100 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.   

 

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната 
тежест 

 Постъпилите проектни предложения се оценяват в съотвествие със следните 
критерии: 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ 

1. Дейностите по проекта се изпълняват на територията на 

селата в община Сандански и/или град Мелник 

30 

2. Итегрираност на дейностите с други мерки по стратегията, 

предимно в областта на туризма 

20 

3. Проектът е със съвкупност от противопожарни мерки, 

заложени по утвърден горскостопанския план или програма 

15 

http://www.eufunds.bg/
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или лесоустройствен проект, план или програма и/или от 
годишен план за защита на горските територии от пожари 

4. Връзка с плановете за защита на горите за районите, 
класифицирани като такива с висок и среден риск от 
горски пожари и елементите, осигуряващи съответствие на 

предложеният проект с тези планове за защита. 

15 

5. Проектът води до опазване на компонентите на околната 

среда 

10 

6.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за 

подобна инвестиция 

10 

ОБЩО 100 

       Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки 
по критериите за техническа оценка и класиране.  

 В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой 

точки по критериите за техническа оценка на проекти по подмярка 8.3 
„Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития“ и не е наличен финансов ресурс 
за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително класирани, като се 
подредят в низходящ ред при последователно подреждане по следните критерии: 

1. Получени точки по критерий „Връзка с плановете за защита на горите за 
районите, класифицирани като такива с висок и среден риск от горски пожари 
и елементите, осигуряващи съответствие на предложеният проект с тези планове 

за защита“; 

2. Получени точки по критерий „Проектът води до опазване на компонентите 

на околната среда“; 

Допълнителни точки при допълнителното класиране по тези критерии няма да 
бъдат присъждани на проектните предложения. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай, че два или повече проекта имат равен общ 
брой точки по критериите за техническа оценка и класиране и не е наличен 

финансов ресурс за финансирането им. Всеки един от следващите критерии след 
първия ще се прилага, ако проектните предложения продължават да имат равен 
брой точки по предходния приложен критерий. След крайното приоритизиране, 

ако проектите продължават да имат равен брой точки ще бъдат отхвърлени. 

 

9. Лица за контакт и място за достъп до подробна 
информация 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения 

във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за 
подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават 

http://www.eufunds.bg/
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само на електронната поща на МИГ Сандански: mig_sandanski@abv.bg.  

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:           

• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ; 

• на интерент страницата на МИГ Сандански - www.mig-sandanski.eu ; 

• в офиса на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ – гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1. 

 

Лица за контакт: 

Ирина Илиева – Изпълнителен директор 

Телефон: 0882/011082 
Автономка Ангелова – Експерт „Прилагане на СВОМР“ 
Телефон: 0882/011080 

 

10. Начин 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 придружителните документи чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg. 
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