
 

                                      
Програма за развитие на селските райони Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони  

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 
Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Телефон 0887469928, Факс  05751/ 2391, e-mail: migtk@abv.bg 

 

 

 

ОДОБРИЛ:…………………………………… 

ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

 

 

 

ОБЯВА 
по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015  

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.   

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020  

№ BG06RDNP001-19-264 

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на  

МЯРКА M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020 г. 

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ 

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 

22.03.2019г.  , и Заповед №14 от 22.03.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” 

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 
Обявява процедура за прием на проектни предложения в ИСУН № BG06RDNP001-19-264 

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 

1. ЦЕЛ:  

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски 

дейности в територията на действие на МИГ. 

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ  „Тервел-Крушари” 

чрез: 

 Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, 

за развитието на конкурентоспособността на селския район; 

 Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост 

и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности; 

 Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район. 

 

2. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ПОДМЯРКАТА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ . 

Мярката подпомага земеделски стопани, неземеделски микро предприятия и физически 

лица за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Мярката 

предоставя безвъзмездна помощ за инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за 

стартиращи и съществуващи микропредприятия.  

Приоритет се дава и на проекти за производствени дейности, тъй като те създават 

заетост. За приближаване на условията за живот до тези в големите градовете ще се 

подкрепя развитието на услуги за населението, особено на нови за територията. За да 



достигнат услугите до населението на малките населени места ще се подкрепят и мобилни 

услуги.  

По подмярката няма да се подпомагат туристически дейности, които инвестират в 

изграждане на нови места за настаняване, а само в модернизиране на съществуващи бази и 

разнообразяване на туристическите услуги. 

 

3. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: 

Допустими кандидати по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", 

финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са: 

 Земеделски стопани или микро* предприятия, регистрирани като еднолични 

търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите; 

 Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите за дейността, за която са 

регистрирани 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г.: Кандидатът/получателя на финансова помощ има постоянен адрес (за 

физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и 

юридическите лица), на територията на МИГ „Тервел-Крушари“ и осъществява дейностите по 

проекта на същата територия. 

Земеделският стопанин трябва да има минимален стандартен производствен обем 8000 

евро.  

*При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията 

на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията: численост по-малко от 10 души, годишно, годишен 

оборот под 2 млн. евро и общ годишен баланс под 2 млн. евро. 

 

4. ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ  

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 

 

 Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 

материали); 

 Развитие на услуги във всички сектори (например: здравни услуги, грижи  за възрастни 

хора или хора с увреждания, образователни, счетоводство и одиторски услуги, 

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ, мобилни услуги и др.); 

 Обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и рекламиране на  

туристически услуги. 

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, 

определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 

година. 

 

5. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

 

Допустими разходи по подмярката са за материални и нематериални инвестиции  за 

създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

а)  Изграждане или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

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

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 

осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 



придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

 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; 

 

 

6. ПЕРИОД НА ПРИЕМА И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

 

Първи прием: Начало: 03.05.2019 г. / Краен срок14.06.2019 г. 17:30 часа. 

Втори прием: Начало: 02.01.2020 г. / Краен срок: 09.02. 2020г. 17:30 часа. 

 

Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и 

договорени  проекти, единствено и само при наличен остатъчен финансов ресурс, формиран 

като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от Стратегията и общата 

сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти. 

 

В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите 

могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на 

следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Всяко проектно предложение, което 

е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не 

подлежи на оценка. 

 

7. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:  

 

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от ЕЗФРСР 

(сума / процент) 

Национално 

съфинансиране 

(сума / процент) 

683 000 лв. 614 700 лв. 68 300 лв. 

100% 90% 10% 

 

8. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ: 

 

Минимални и максимални стойности за един проект: 

 Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 2 000 лв. 

 Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 390 000 лв. 

Интензитетът на помощта е в размер на 70% от общата стойност на допустимите 

разходи по проекта. 

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 400 лева  

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 273 000 лева  

 

9.  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ; 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ  

1 Проектът е за инвестиции в производствена дейност  20 

2 Проектът създава заетост чрез нови работни места (по технологичен проект): 

o  2  работни места 

до 20 

10 



o от 3 до 5 работни места 

o от 6 до 10 работни места   

15 

20 

3 1/3 или повече от новосъздадените работни места са за лица от уязвимите и 

малцинствени групи    

10 

 

4 Мобилни услуги, или 

Услугата се ползва от населението на няколко населени места  

15 

10 

5 Създаване на нови услуги за територията на общината, или 

Нова услуга за населеното място  

10 

5 

6 Проектът е за надграждане/подобряване на съществуваща дейност/услуга  10 

7 Проекти на жени и/или млади хора  (до 40 г.) 10  

8 Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал и/или  реализирал проекти до 

момента 

5 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой 

от 20 точки.  

Праг за преминаване – 20 точки 

Максимален праг-100 точки 

* Ще  бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.  

 ** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за които не 

достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ, (намален 

пропорционално, спрямо общата стойност на проектното предложение) след писмено съгласие на 
кандидатите и предоставен допълнителен финансов анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде 

финансиран с по-нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат 

финансирани с вече определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от отказал се 

кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти. 

 

10.  ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА 

ИНФОРМАЦИЯ; 

Лице за контакти – Даниела Николова – тел: 0899122108 

                                  Невена Кирова – тел:0887469928 

Места за достъп на информацията 

- В ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/; 

- На електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/ 

- в офиса на МИГ Тервел-Крушари – гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11 

 

Искания за разяснения по обявената процедура за подбор на проектни предложения се 

подават в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване съгласно 

(ПМС 162). Разясненията се дават в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за 

кандидатстване. 

 

11. НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Електронно - чрез ИСУН; 

Място на подаване на проектни предложения към Стратегията  за ВОМР по 

настоящата процедура се извършва по електронен път в ИУН 2020, чрез попълване на 

уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран 

електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 

адрес: https://eumis2020.government.bg/. 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Manual
http://www.mig-tk.org/bg/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Manual

