
 
 

  
    Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
  

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИСПЕРИХ                   

 

О Б Я В А 
за прием на проектни предложения с нов краен срок за кандидатстване 

 

Сдружение МИГ Исперих, кани желаещите да представят проектни предложения по  

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.477 

МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти“  от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“, финансирана по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

1. Добавяне на стойност към местните земеделски продукти;   

2. Развитие на къси вериги на доставка;  

3. Максимално оползотворяване на отпадъците 

Процедурата допринася за добавяне на стойност към местни земеделски продукти и за 

намаляване на пазарния риск, а от там и създаването на повече стимули за развитие на 

нетрадиционни сектори на  земеделието на територията на МИГ Исперих.  

Процедурата ще допринесе пряко за приоритетна област 3А и 6А на ПРСР и на три от 

националните целите на ВОМР (цел 3, 4 и 6) чрез стимулирането на интегрирането на 

земеделието и хранителната промишленост и развитието на устойчив бизнес в селските 

райони. 

 

Допустими кандидати: 

1. Земеделски стопани;   

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова 

помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 

2020 г.; 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

 

 

Допустими дейности: 
По процедурата се подпомагат проекти за инвестиции в хранително-преработвателната 

промишленост, които включват една или повече от изброените по-долу дейности: 

 1. Създаване на нови и/или разширяване и/или модернизиране на налични мощности и 

подобряване на използването им; 

 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии; 

 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

 4. Производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични 

продукти. 

 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини. 

 6. Проектите, могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции 

за:  



 намаляване на себестойността на произвежданата продукция; 

 постигане на съответствие с нововъведени стандарти1 на ЕС; 

 опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; 

 подобряване на енергийната ефективност в предприятията; 

 подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд. 

 

Допустими разходи: 
1. Изграждане или модернизиране на сгради и други недвижими активи; 

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване; 

3. Закупуване на земя и сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта;  

4. Специализирани транспортни средства, при условие, че не са единствена инвестиция; 

5. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг,  ноу-хау, придобиване на 

патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за 

изготвяне и изпълнение на проекта;  

6. 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. 

 

Период за прием: 

Настоящата процедура е с един краен срока за кандидатстване: 

Начало на прием: 27.11.2020г.   Краен срок: 31.12.2020 г., 16:30 часа. 

 

Бюджет на приема: 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 57 000,00  лв. 

 

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

 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 30 000,00 лв. 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 114 000,00 лв. 

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 57 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията. 

 

Интензитетът на помощта е до 50% от допустимите разходи по проекта.  

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 

размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може 

да бъде само в парична форма. 

 

Тази ставка може да се увеличи с допълнителни 20 процентни пункта за операции, 

подпомагани в рамките на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ).  

На национално ниво, участието в операции на ЕПИ, ще се осъществява по Марка 16 

„Сътрудничество“ от ПРСР2014-2020г., подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност 

и устойчивост“.   

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

                                                
1 Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по 

време на клане съгласно Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл.10, §3, Приложение III, ГЛАВА II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 
за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на 
суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара. 



Критерии и показатели  Максимален 

брой точки Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малко 25 т.   

1. Принос за разнообразяване на земеделското производство  65т. 

1.1. Инвестицията е предназначена за обработка/ 

преработка на плодове, етерично маслени и медицински култури, ядки и 

семен за човешка консумация, продукти на пчеларството, биволовъдство и 

козевъдство, млечно направление, месно говедовъдство 

0-39 

1.2. Подпомаганите активи са предназначени за обработка/ 

преработка на биологична продукция 
0-11 

1.3. Колективни инвестиции; инвестиции на групи производители, или на 

организации на производители 
0-15 

1. Създаване на работни места и социално включване, иновации и 

устойчиво развитие  
35 

2.1.Подкрепа на младежи до 40 г. 0-4 

2.2. Проектът създава нова заетост (5т. – за работно място) 0-20 

2.3. Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 

изменение на климата и приспособяване към тях 

Проектът предвижда въвеждане на иновации 

0-11 

Максимален брой точки   100 

 

Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към 

отделните критерии и степента на съответствие са посочени в Методиката за оценка към 

Условията за кандидатстване. 

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малко 25 т.   

 

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в 

оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Принос за разнообразяване на земеделското 

производство“.  

2. Крайната оценка по Критерий II. "Създаване на работни места и социално включване, 

иновации и устойчиво развитие  

3. Крайната оценка по т. 2.2 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към 

датата на подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за 

предприятия, създадени през текущата стопанска година. 

 

Лица за контакт: Емилия Германова - изпълнителен директор, Гинка Георгиева – експерт по 

прилагане на СВОМР.   

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

-       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg 

-       на електронната страница на МИГ – Исперих  http://www.leaderisperih.eu/wp/ 

-       в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99. 

-       телефон за контакт: 08431 46-51; e-mail: migisperih@abv.bg 

 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.leaderisperih.eu/wp/
mailto:migisperih@abv.bg


Начин на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата 

процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в 

процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен 

подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg. 

https://eumis2020.government.bg/

