
    

              ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-154/21.10.2016 г. 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“  

Адрес: п.код 2760, град Разлог, областБлагоевград, ул. «Шейново» № 13, офис 2-4 

ел.поща: razlog_mig@abv.bg, интернет страница: www.mig-razlog.org 

 

ОБЯВА 
за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности”  

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, 

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-РАЗЛОГ”  

№ 3 по Протокол от редовно заседание, проведено на 17.08.2022 г.,  

чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ-РАЗЛОГ” 

обявява процедура за прием на проектни предложения с код в ИСУН2020  

№ BG06RDNP001-19.562 

 

Наименование на процедурата: 

МИГ– Разлог,  мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“. 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за 

постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“:  Повишаване 

качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-

икономическите дейности на територията на община Разлог. Мярка 6.4. е в обхвата на:  

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество; 

Специфична цел 2: „Развитие и разнообразяване на неселскостопанските дейности“. 

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за 

постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“:  Повишаване 

качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-

икономическите дейности на територията на община Разлог. 

Допустими кандидати:  

1. Микропредприятия*, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица 

по Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите; 

2. Земеделски производители - с икономически размер на стопанството над 8000 евро 

стандартен производствен обем (с проектни предложения за неземеделски дейности); 

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

*При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 

2003/361/ЕО на Комисията. 
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Допустими дейности: 

По мярката се подпомагат проекти с дейности за материални и нематериални дълготрайни 

инвестиции в неземеделски дейности, които водят до подобряване на цялостната 

икономическа дейност на кандидата и подобряват устойчивостта и конкурентоспособността 

му. Дейностите трябва да бъдат насочени към: 

1) Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт 

и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, 

колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – 

наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);  

2) Туристическо настаняване* (дадено е пояснение след т.6) по-долу) и осигуряване на храна 

на туристите (включително в къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.); 

3) Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

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

материали); 

4) Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за уязвими групи - деца, 

възрастни хора, хора с увреждания, маргинализирани и малцинствени групи; здравни 

услуги – извън публичните/общински и държавни/ здравни услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 

5) Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; 

6) Развитие на занаяти (производството на изделия и/или предоставянето на услуги по 

занаятчийски начин съгласно чл. 3 от Закона за занаятите), включително предоставяне на 

услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности, и други неземеделски 

дейности. 

*Проект, предвиждащ дейности за изграждане на помещения за настаняване на туристи, 

е допустим единствено и само, ако кандидатът има (може да докаже) равен или над средния 

брой реализирани нощувки, съгласно регистъра на общинска администрация за отчитането на 

брой нощувки в туристическите обекти на територията на община Разлог, за предходен 

отчетен период. В документите за информация към Условията за кандидатстване е приложена 

Справка за отчетения среден брой нощувки за 2021 г., издадена от Община Разлог.  

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на община Разлог. 

 

Допустими разходи: 

По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на 

неземеделски дейности в селските райони, включващи:  

1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество – строително-монтажни и 

строително-ремонтни дейности. 

2. Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната 

стойност на активите; 

3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително 

проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от допустимите разходи, 

посочени в т.1-3. Разходите за консултанти, свързани с подготовка на бизнес план и 

управление на проекта, не могат да надвишават 5% от допустимите разходи.  

5. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, 

с изключение на общите разходи по т.4. 

Условията за допустимост и недопустимост на дейностите и разходите са подробно 

описани в Условията за кандидатстване. 

http://evroprogrami.com/mnenieto-na-konsultanta/klasifikaciya-na-selskite-rayoni-v-prsr-2014-2020


 

Период за прием: 

Начало: 23.09.2022 година                                       Краен срок: 30.10.2022 година, 17:00 часа. 

Втори прием с краен срок - 08.02.2023 г., 17:00 ч. и начало на приема - 05.01.2023 г. ще бъде обявен 

при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката. Максималният разполагаем бюджет на 

съответната обява за прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по мярката и 

стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения, и тази по 

одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма 

решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.  

Бюджет на приема:  

646 243,93 лева 

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

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 14 668,50 лв.  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект -  195 580,00 лв. 

Допустимите за подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и 

съфинансирането от страна на кандидата.  

Минималният размер на допустимите за подпомагане разходи за един проект е 19 558,00 лв. 

Общите допустими разходи включват всички разходи, за които се кандидатства, заедно с тези, 

за които не се кандидатства, но са част от цялостния обект на инвестицията и без него той не 

може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно. 

Максималният размер на общите допустими за финансово подпомагане разходи  за един 

проект е 391 160 лв.  

Процент на съфинансиране на проекти по мярката към Стратегията за ВОМР: 

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 75 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта, но не повече от левовата 

равностойност на 100 000 евро - 195 580,00 лв. (1 евро = 1,9558 лв.) 

Съгласно Допълнително споразумение № РД50-154 от 09.07.2019 г., интензитетът на помощта 

по проект за дейности „Развитие на туристически услуги” и „Туристическо настаняване и 

осигуряване на храна за туристите” е до  5 % от общите допустими разходи,  но не повече от 

19 558,00 лева. 

Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. 

Участието на кандидата е най-малко 25 % и може да бъде само в парична форма. 

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът е за туризъм, съчетаващ местни природни и/или културни ресурси 25 

2 Проектът е за производствени дейности 25 

3 Проектът е свързан с оказване на услуги на населението извън туристическите 
услуги 

15 

4 Проектът създава 2 работни места - 15 точки, над 2 работни места - 25 точки 25 

5 Кандидатът е осъществявал дейност на територията на МИГ Разлог най-малко 

3 години преди датата на кандидатстване; 

5 

6 Проектът е свързан с внедряване на иновации 5 

  Общо 100 

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 15 точки! 



ВАЖНО! При наличие на проектни предложения с равен брой точки, получени в резултат на 

техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената 

процедура, то само за тях последователно ще бъде приложено приоритизиране без да се дават 

допълнителни точки. Приоритизирането е съгласно Решение на Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Разлог” по Протокол от 23 юли 2018 година: „При недостатъчен финансов ресурс за две 

или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите 

ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на: 

При прилагане на първия критерий за приоритизиране, предимство получава 

проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места.  

Всеки един от критериите след първия ще се прилага, ако проектите продължават да имат 

равен брой точки. Проектите, за които няма достатъчен или наличен финансов ресурс, ще 

бъдат включени в Списък на резервните проекти. 

Лица за контакт от МИГ-Разлог: 

Изпълнителен директор – Венета Нанева, тел. 0888528239 

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Мария Манушкина, тел. 0888224459 

Административен сътрудник – Галина Калушкова, тел. 0888224425 

Адрес на ел.поща: razlog_mig@abv.bg 

Подробна информация и документи за кандидатстване: 

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

-       на електронната страница на МИГ РАЗЛОГ на интернет адрес www.mig-razlog.org  

-       в офиса на МИГ на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4. 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез 

попълване на формуляр в Информационна система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 и подаване на придружителни 

документи, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/ само за формуляра за 

кандидатстване. За подаването на проектно предложение в ИСУН 2020 на интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg, са дадени указания в Условията за кандидатстване.  

№ Приоритизиране на критерии по мярка 6.4. 

1 Проекти, получили по-голям брой точки по критерий „Проектът създава 2 работни 

места - 15 точки, над 2 работни места - 25 точки”  

2 Проекти, получили точки по критерий „Проектът е свързан с внедряване на 

иновации“ 

3 Проекти, получили точки по критерий „Проектът е за производствени дейности” 
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