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О Б Я В А 
 

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за територията на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково 

 

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.217  по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”   

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.  
 

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  
 
Основна цел на процедурата: Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на 
физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски 
продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с 
къси вериги на доставка. Целта е повишаване на нивото на добавяне на стойност към 
земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и 
енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към 
преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост в селските райони. 
Подпомагането по мярката ще бъде насочено към по- пълно интегриране между 
преработвателите и доставчиците на суровини с цел производство на качествени и със 
специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможностите за логистична 
свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара.  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

� Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково,  подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти”   

� Допустими кандидати: 

• Земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани съгласно 
Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители; Земеделски 
стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. на МЗХ, земеделското им 
стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата 
равностойност на 8000 евро. 

• Предприятия (физически и юридически лица) 

• Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро, малко или средно 
предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 
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� Дейности, допустими за финансиране: 
 
Допустими са само дейности на територията на МИГ за: 

• Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи 
необходими за производството и маркетинга; 

• 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; 

• Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за 
превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от 
предприятието; 

• Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието; 
• Постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността. 

 
� Допустими разходи: 

1. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез 
лизинг; 
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер 

до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; 
3. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и 
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта; 

4. 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”; 

5. Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях 
инструменти; 

6. Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни 
разходи; 

7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари 
за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост 
на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите 
разходи по проект, включени в т. 1 – 6. 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. 
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� Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения: 

I прием: Начална дата за прием на проектни предложения: 22.01.2019 г. 
Краен срок за представяне на предложенията: 22.04.2019 г., 17.00 часа. 
II прием: Начална дата за прием на проектни предложения: 21.10.2019 г. 
Краен срок за представяне на предложенията: 25.11.2019 г., 17.00 часа.(в случай, че са 

налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни 

предложения). 
 

� Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно 
предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 

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. 

 
� Бюджет на приема 

Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева. 

 

� Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

 

• Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 19 558 лева 
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 391 160 лева 
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 9 779 лева 
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 195 580 лева 

 

� Интензитет на финансовата помощ:  

Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер на до 50 % от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

� Критерии за подбор  на проектните предложения и  тяхната тежест: 

 

Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение е 100 точки. 

При равен брой точки:   Допълнителен приоритет при равен брой точки по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  да получават проекти, 

осигуряващи допълнителна заетост. 

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 10 т. 

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за 

оценка: 
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Критерии 

Тежест 

(т.максимум) 

 Проекти за инвестиции за преработка на суровини от 
етерично маслени култури 20 

 Проекти за инвестиции за преработка на суровини от 
чувствителни сектори  растениевъдство, зеленчуци, 
плодове  и животновъдство 20 

Проекти за преработка на биологични суровини и 
производство на биологични продукти 15 

Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи 
технологии и иновации в преработвателната 
промишленост 10 

Повишаване на енергийната ефективност с минимум 

10 % за предприятието 5 т.  

Повишаване на енергийната ефективност с над 30 % 

за предприятието 10 т.  

Проекти с инвестиции в иновации в предприятията 20 

Проекти, осигуряващи допълнителна заетост 10 

До 3 работни места  5 т.  

До5 работни места 10 т.  

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряват 
опазване на компонентите на околната среда, 5 

Общо 100 

 

� Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 

 
За контакти:  

Радостина Вълкова – Изпълнителен директор на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 
17.00 часа в офиса на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” на адрес: гр. Мъглиж, пл. Трети 
март № 32 , ет. 1, тел.: 043212333   
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Кандидатите могат да задават 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 само по електронната поща, посочена 
по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 

Адрес на електронна поща: mig.mkg2016@gmail.com  

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:  
- на сайта на сдружение „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”: http://mig-mkg.bg/ 
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно 
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/  
 
� Начин за подаване на проектни предложения: 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно 
кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 
 


