________________________________________________________________________________________
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

ОБЯВА
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В
ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Протокол № 05/10.03.2021 г. на Управителния съвет (УС) на МИГ
Бяла Слатина, чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/2015 и в изпълнение на Стратегия за ВОМР,
Местна инициативна група Бяла Слатина обявява процедура за подбор на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, от Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина посредством процедура на подбор на проектни предложения с два крайни
срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности“.
Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Наименование на приоритетната ос: Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
Основната цел при прилагането на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ е насърчаване на разнообразяването на икономическите дейности, създаване
и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.
Допустими кандидати по процедурата са:
1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите
или Закона за вероизповеданията;
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Критерии за допустимост:
1. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите
лица на територията на МИГ Бяла Слатина.
2. Кандидат земеделски стопанин към датата на подаване на проектното предложение
трябва да отговаря на следните условия:
а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.; и
б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност
на 8 000 евро, което се доказва с:
- Декларация по образец съгласно Приложение №14 за изчисление на
минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента
на кандидатстване за изчисление на минималния стандартен производствен обем
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на стопанството през текущата стопанска година към момента на
кандидатстване, и:
- Регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в
Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
- Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4,
10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
която участва при изчисляването му; или
- Анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин,
издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
3. Кандидати физически лица, регистрирани по Закона за занаятите (занаятчии) към
дата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на изискването на
чл. 4 на Закона за занаятите (чл. 4 Занаятчията упражнява занаята след вписване в
регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, с
изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица.) и /или да са
вписани в регистъра на занаятчиите на Регионална занаятчийска камара (в случай, че
има действаща такава).
4. Кандидатите ЮЛ трябва да отговарят на определението за микропредприятие,
съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като
земеделски стопани.
Допустими дейности само на територията на МИГ за:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие
на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти
и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни
дейности и др.);
4. Развитие на дейности, свързани с информационни технологии, включително
доставка на Интернет и други цифрови услуги за населението;
5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
6. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи.
Допустими разходи за:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до
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пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа
осъществимост;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т. „3“ не могат да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1,
2 и 4.
Разходите, свързани с консултации по разработване на бизнес план, включващ
предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, 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.
Бюджет на приема за втори краен срок: Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 264 586,34 лева. В съответствие
с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161/2016 процедурата е с два крайни срока, като
остатъчният ресурс на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за втория краен срок
е както следва:
Общ размер на
Финансиране от
Национално
БФП
ЕЗФРСР
съфинансиране
178 141,34 лв.
100 %

160 327,21 лв.
90%

17 814,13 лв.
10 %

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 10 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 120 000 лв.
Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и
(100 %)
(25
съфинансирането от страна на кандидата.
%)
Безвъзмездна финансова помощ:
Минимален размер на БФП за конкретен проект:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 7 500,00 лева –
при интензитет на помощта 75%;
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на
туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически
услуги) е 500,00 лева – при интензитет на помощта 5%, съгласно Допълнително
Споразумение №РД-50-29/25.07.2019 г.
Максимален размер на БФП за конкретен проект:
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- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 90 000,00 лева
– при интензитет на помощта 75%;
- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на
туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически
услуги) е 6 000,00 лева – при интензитет на помощта 5%, съгласно Допълнително
Споразумение №РД-50-29/25.07.2019 г.
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при
спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията 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.
Интензитетът на помоща при помагане на проект за развитие на туризъм (изграждане,
обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) не може да
надвишава 5% от общите допустими разходи.
Съфинансиране от бенефициента:
Разликата между общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и
размера на БФП се осигурява от кандидата.
Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Критерии за избор на проектни предложения и тежест:
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Критерий
Проектът е представен от микропредприятие, включително упражняващо
земеделска дейност - собственик (ЕТ) и/или управляващ/представляващ ООД с
минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години, включително
Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги:
- Инвестиции в обекти с места за настаняване
- Инвестиции в спортни съоръжения
- Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие
- Инвестиции в предоставяне на услуги за населението, включително
доставка на Интернет и други цифрови услуги

Max
оценка

10
25
10
15
20
25

Проектът е подаден от кандидат, който е осъществявал дейност най-малко 3
години
Проектът предвижда инвестиции за развитие на производства или услуги, които
ще се реализират и рекламират териториалната идентичност
Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда
(използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения и др.)

10

Проектът е иновативен за територията на МИГ
Проектът включва производство на местни продукти/услуги от територията на
МИГ

10
10

10
10
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8.

Проектът осигурява заетост (За всяко ново работно място –5 т;максимум - 15 т.)
Максимален брой точки
Минимален брой точки

15
100 т.
15 т.

ВАЖНО: За да бъдат присъдени точки на проектното предложение, при извършване на
техническа и финансова оценка се проверяват представените доказателства за
съответствие или изпълнение на условията/изискванията по критериите.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна
оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма
от 15 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения) 1
При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки,
проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на
проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по Критерий 3 „Проектът е подаден
от кандидат, който е осъществявал дейност най-малко 3 години“.
При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ
ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по
Критерий 7 „Проектът включва производство на местни продукти/услуги от
територията на МИГ“.
При равен брой точки и по двата критерия, проектите да бъдат подреждани в низходящ
ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по
Критерий 8 „Проектът осигурява заетост“.
Лице за контакти и място за достъп до подробна информация: Сашка Първанова,
Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, тел. 0910/504-20, адрес:
3200, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, e-mail: mig_bslatina@abv.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата
процедура е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-bsl.com,
https://eumis2020.government.bg.
Втори начален срок за подаване на проектни предложения с остатъчен финансов
ресурс след провеждане на първи прием: 28.07.2021 г.;
Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 30.08.2021 г., 17:30 часа
Начин за подаване на проектни предложения: Проектните предложения по
настоящата процедура се извършва електронно чрез Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020)
–
https://eumis2020.government.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

