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СНЦ  МИГ  Балчик   -
Ге нерал  Тошево,  с
подкрепата на Програма за
развитие на селските райони
за периода 2014   2020 г.

ОБЯВЯВА
подбор на проектни пре-

дложения по процедура за
безвъзмездна  финансова
помощ BG06RDNP001-
19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕ-
НЕРАЛ  ТОШЕВО   мяр-
ка 19.2/4.2 . „ Инвестиции в
преработка/маркетинг  на
селскостопански продукти“
към Стратегията за ВОМР,
финансирана по Програма-
та за развитие на селските
райони 2014  2020 г. чрез Ев-
ропейския земеделски фонд
за развитие на селските ра-
йони по втори краен срок за
подаване на предложения-
та: 01.07.2020 г. 17:30 часа.

Цели на процедурата:
* Подобряване на цялост-

ната дейност, икономическа-
та ефективност и конкуренто-
способността на предприятия
от хранително-преработвател-
ната промишленост чрез:

- по-добро използване на фа-
кторите за производство;

- въвеждане на нови про-
дукти, процеси и техноло-
гии, включително къси вери-
гинадоставка;           

- подобряване на качеството
и безопасността на храните и тя-
хната проследяемост;               

- постигане на съответст-
вие със стандартите на Евро-
пейския съюз (ЕС);

- подобряване опазването
на околната среда.

* Инвестиране в земедел-

ски стопанства за получава-
не на добавена стойност от
земеделските продукти

Процедурата за безвъзме-
здна  финансова помощ  се
реализира с  финансовата
подкрепа на Европейски зе-
меделски фонд за развитие
на  селските райони 2014 -
2020 г. чрез Водено от общ-
ностите местно развитие.

Допустими кандидати:
Допустими кандидати по

настоящата процедура са:
1. Земеделски стопани;
2. Признати групи или ор-

ганизации на производители
или такива, одобрени за фи-
нансова помощ по мярка 9.
“Учредяване на групи и ор-
ганизации на производите-
ли” от ПРСР 2014 - 2020 г.;

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

Кандидатите по  т.  2 и  3
трябва да  са регистрирани
по  Търговския  закон  или
Закона за кооперациите.

Кандидатите  земеделски
стопани (по т.1) към датата на
подаване на проектното пре-
дложение трябва да са реги-
стрирани като  земеделски
стопани съгласно Наредба №
3 от 1999 г. за създаване и по-
ддържане на регистър на зе-
меделските стопани (ДВ, бр.
10 от 1999 г.).

Получателите на финансо-
ва помощ трябва да имат по-
стоянен адрес (за физически-
те лица) или седалище и ад-
рес на управление ( за ЕТ и
юридическите лица) на тери-
торията на МИГ Балчик-Ге-

нерал Тошево.
Допустими дейности:
Безвъзмездна  финансова

помощ се предоставя за сле-
дните допустими за подпо-
магане дейности:

1. Внедряване на нови и/или
модернизиране на наличните
мощности и подобряване на
използването им, и/или

2.  Внедряване  на  нови
продукти, процеси и техно-
логии, и/или

3.  Намаляване на  себес-
тойността на произвеждана-
та продукция, и/или

4. Постигане на съответст-
вие с нововъведени стандар-
ти на ЕС, и/или

5. Подобряване на сътруд-
ничеството с производители-
те на суровини, и/или

6.  Опазване на  околната
среда, включително намаля-
ване на вредните емисии и
отпадъци, и/или

7.  Подобряване на  енер-
гийната ефективност в пред-
приятията, и/или

8. Подобряване на безопа-
сността и хигиенните условия
на производство и труд, и/или

9. Подобряване на качест-
вото и безопасността на хра-
ните  и тяхната  проследяе-
мост, и/или

10. Подобряване на възмо-
жностите за производство на
биологични храни чрез пре-
работка на  първични земе-
делски биологични продукти.

Финансови параметри:
Общият   бюджет  на

процедурата е: 
977  915,00 лева.
Остатъчен финансов ре-

сурс, след Първи краен срок
за кандидатстване е в раз-
мер на 920 481,04 лв.

Бюджетът по третия краен
срок за кандидатстване е в
размер на останалия финан-
сов ресурс след втория кра-
ен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален
размер на проекта и БФП :

Минимален и максимален
размер на безвъзмездната
финансова помощ за конк-
ретен проект:

*  Минимален   размер
на безвъзмездната финансо-
ва помощ за проект е лево-
вата равностойност на 6 000
евро при курс 1,9558  за едно
евро (11 734,80 лева)

*  Максималният  размер
на безвъзмездната финансо-
ва помощ за  проект  е лево-
вата равностойност  на 100 000
евро при курс 1,9558 лева за
едно евро (195 580,00 лева).

Минимален и максимален
размер на общите допусти-
ми  разходи за  конкретен
проект:

*  Минимален   размер
на общите допустими разхо-
ди за проект е левовата рав-
ностойност на 15 000 евро
при курс 1,9558  за едно евро
(29 337,00 лева)

*  Максимален  размер
на общите допустими разхо-
ди за проект е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро
при курс 1,9558  за едно евро
(391 160,00 лева)

Интензитет
на подпомагане:

Интензитетът  и размерът
на безвъзмездната финансо-

ва помощ е, както следва:
1. Финансовата помощ за

одобрени проекти е в размер
50 на сто от общия размер
на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи за
проекти, представени от ми-
кро-, малки или средни пре-
дприятия, а за проекти, пре-
дставени от големи предпри-
ятия, финансовата помощ е
в размер на 40 на сто от об-
щия размер на допустимите
за финансово подпомагане
разходи.

2. Финансовата помощ за
общите разходи  по т.11  от
„Допустими разходи” не мо-
же да надхвърля 12 на сто от
общия  размер на  допусти-
мите  разходи  по  проект,
включени в т. 1-10 от раздел
„Допустими разходи”.

Краен срок за кандидат-
стване:

Процедурата за подбор на
проекти е с 3 крайни срока за
кандидатстване както следва:

Първи срок за представяне
на предложенията:

Начален срок: : 04.11.2019 г.
Краен срок:  30.01.2020 г.

17:30 часа  изтекъл.
Втори краен срок за

подаване на предложенията:
Начален срок: : 04.11.2019 г.
Краен срок:  01.07.2020 г.

17:30 часа.  текущ
Трети краен срок за

подаване на предложенията:
Начален срок: : 04.11.2019 г.
Краен срок:  02.11.2020 г.

17:30 часа. - предстоящ.
Проектните предложения по

настоящата процедура за под-
бор на проекти, следва да бъдат

подадени само по електронен
път с Квалифициран електро-
нен подпис (КЕП) като се из-
ползва Информационната си-
стема за управление и наблю-
дение на средствата от ЕС в
България (ИСУН 2020):

https://eumis2020.
government.bg .

Кандидатите могат да зада-
ват допълнителни въпроси и
да искат разяснения във връ-
зка с Условията за кандидат-
стване до 3 седмици преди
крайния срок за подаване на
проектни предложения.

Допълнителни  въпроси
могат да се задават само по
електронната поща, посоче-
на по-долу, като ясно се по-
сочва наименованието  на
процедурата  за подбор  на
проекти.

Лице/а за контакт и място
за достъп до подробна ин-
формация:

Росица Попова, Изпълни-
телен  директор  на  СНЦ
„МИГ Балчик  Генерал Тоше-
во“ адрес: гр. Балчик, ул. „Ди-
онисополис“ № 3, моб.тел:
0888 - 644 349, 0579 - 72467, ад-
рес   на  електронна  по-
ща: migbgt@abv.bg .

Достъп до подробна инфор-
мация и пълният пакет доку-
менти ( Условия за кандидатст-
ване, Условия за изпълнение и
приложения към тях) по про-
цедурата може да намерите на
сайта на СНЦ „ МИГ Балчик
Генерал Тошево “ и в ИНФОР-
МАЦИОННА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕ-
НИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).
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“В очакване на изгрев и сафрид”. Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ
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Две дъги, но на снимката се вижда ясно само едната към 20:30 ч., със залязващо слънце
и дъждовни капки. Дъгите изгряха над Историческия музей на централния площад „21-
ви септември” - Балчик  и Паметника на падналите за Отечеството в Община Балчик.

Фото: Маруся КОСТОВА

На 13 юни от 16 до 18 часа, на детската площадка зад магазин Аквилон, каня всички
любители на плетивото от Община Балчик, да поплетем и се по заболяване заедно!

Носете материали за любимия жанр плетене, може да облече те любима плетена дреха,
заредете се с добро настроение, защото ще се запознаем с нови любители на плетивото,
ще обмен им опит! Очаквам ви !                                                               Деспина МАРИНОВА




