
                   

 

 

                                         

 

                    

 

ЕВРОПЕЙСКИ 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 № BG06RDNP001-19.178 

„МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“  

от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.  

 

1.Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

• Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

 

2.Допустими кандидати по настоящата процедура са: 

• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на 

земеделските производители; Минималния СПО на кандидатите земеделски 

производители следва да бъде не по - малко от 8,000 €; 

• Предприятия- Физически (Едноличен търговец) и Юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са 

микропредприятия, малки и средни предприятия. 

 

3.Допустими дейности по процедурата:  

 

Подкрепа се предоставя на територията за новосъздадени и съществуващи предприятия 

за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната 

дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с: 

 

� Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към 

Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение 

на рибни продукти; 

� Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на 

Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на 

памук, с изключение на рибни продукти. 



 

 

• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително 

такива свързани с къси вериги на доставка; 

• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 

други недвижими активи необходими за производството и маркетинга; 

• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 

производствения процес и маркетинга; 

• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината; 

• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини 

и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства; 

• Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 

• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 

за собствено потребление; 

• Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, 

включително пречиствателни съоръжения. 

• Инвестиции за преработка  на пчелен мед -  за този вид инвестиция ще бъде 

направено пълно разграничение между инвестициите по подмярка 4.2  от 

Стратегията и „ Националната програма за пчеларство 2014 -2016; 

 

4.Допустими разходи  по процедурата: 

 

� Разходи за материални инвестиции: 
• Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 

недвижими активи необходими за производството и маркетинга; 

• Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за 

подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, 

пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на 

нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на 

околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична 

и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за 

подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните; 

• Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция 

използвани и произвеждани от предприятието; 

• Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на 

предприятието; 

• Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Общността; 

• Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на 

сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена 

дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи . 

• и птици, и др. 

       

� Разходи за нематериални инвестиции: 
Общи разходи свързани със съответния проект за пред проектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за 



екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа 

осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 

% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/ в 

т. ч. разходи за разработване на бизнес план,включващ  пред проектни  изследвания 

и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи/финансов анализ/ 

извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи 

и консултански услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по 

проекта до изплащане на помоща не следва да надхвърлят 5% от стойността на 

допустимите разходи. 

• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта”; 

• Закупуване на софтуер; 

• Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати 

стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата: 

• Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за 

управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията. 

 

5.Период  и място за прием на проектни предложения: 

• Началният срок за подаване на проектните предложения започва в деня на 

публикуване на обявата в ИСУН. 

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

крайни срока за кандидатстване: 

Периоди на прием: 

Начало на прием: 11.02.2019 г.                   Първи краен срок:26.03.2019 г.,17.00 ч. 

Начало на прием: 06.08.2019 г.                   Втори краен срок:17.09.2019 г.,17.00 ч. 

Втори прием ще бъдат обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по 

мярката след първия краен срок  за прием. 

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  195 000.00 лв. 

При наличие на  финансов ресурс след приключване на първия прием ще се    проведе          

втори прием. 

 

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

 

-Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ на проект  -    7 500 лева;  

-Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на проект -  97 500 лева. 

 

Процент на съфинансиране -50%. 

Максималният  интензитет на финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер 

на допустимите за финансиране  разходи по проекта. 



-Минимален размер на общите допустими разходи на проект -   15 000 лева; 

  -Максимален размер на общите допустими разходи на проект- 195 000 лева; 

 

 

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

 

№ Критерии Максимален 

 брой точки 

1. Преработка на суровини от 

приоритетни направления: 

животновъдство и пчеларство, 

черупкови и други трайни 

насаждения, зеленчукопроизводство 

и етерично –маслени култури; 

    30 
 

2. Преработка на суровини от 

собствено производство; 

20 

3. Осигуряване на заетост на 

територията: 

20 

-2 работни места 5 

-над 3 работни места 10 

-над 5 работни места 20 

4. Над  50% от произведената 

продукция се продава извън 

територията на МИГ Средец; 

10 

5. Ново за общината производство 

(нови и енергоспестяващи 

технологии и иновации в хранително 

вкусовата промишленост. 

20 

Общо бр. точки 100 

Ще се финансират проекти и дейности, получили минимален сбор от 25 точки. 

 

9.Лице/а за контакт и място да 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). 
 

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ 


