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Местна инициативна група (МИГ) „Балчик – Генерал Тошево“:
с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

О Б Я В А
за удължаване на трети краен срок за прием на проектни предложения към Стратегията за 

водено от общностите местно развитие за територията на МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” удъл-

жава срока за прием на проектни предложения 
по процедура за безвъзмездна финансова 
помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - 
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 4.2. „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“.

Цел на процедурата:
• Подобряване на цялостната дейност, иконо-

мическата ефективност и конкурентоспособността 
на предприятия от хранително-преработвателната 
промишленост чрез:

- по-добро използване на факторите за произ-
водство; - въвеждане на нови продукти, процеси и 
технологии, включително къси вериги на доставка; 
- подобряване на качеството и безопасността на 
храните и тяхната проследяемост; - постигане на 
съответствие със стандартите на Европейския съюз 
(ЕС); - подобряване опазването на околната среда. 

• Инвестиране в земеделски стопанства за 
получаване на добавена стойност от земеделските 
продукти

Процедурата за безвъзмездна финансова 
помощ се реализира с финансовата подкрепа 
на Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони 2014 - 2020 г. чрез Водено от 
общностите местно развитие.

Допустими кандидати
Допустими кандидати по настоящата проце-

дура са:
1. Земеделски стопани;
2. Признати групи или организации на произво-

дители 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.

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

Кандидатите – земеделски стопани (по т.1) към 
датата на подаване на проектното предложение 
трябва да са регистрирани като земеделски стопани 
съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 
поддържане на регистър на земеделските стопани 
(ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

Получателите на финансова помощ трябва 
да имат постоянен адрес (за физическите лица) 
или седалище и адрес на управление ( за ЕТ и 
юридическите лица) на територията на МИГ Бал-
чик-Генерал Тошево. 

ВАЖНО! В раздел 24 „Списък на документите, 
които се подават на етап кандидатстване“ от Усло-
вията за кандидатстване се посочват документите, 
които трябва да се приложат, за да се удостовери 
допустимостта на кандидата. Условията, за които 
не е предвиден документ, се проверяват служебно. 

Допустими дейности:
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя 

за следните допустими за подпомагане дейности:
1. внедряване на нови и/или модернизиране 

на наличните мощности и подобряване на използ-
ването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси и 
технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвеж-
даната продукция, и/или

4. постигане на съответствие с нововъведени 
стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с произ-
водителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително 
намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7. подобряване на енергийната ефективност в 
предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните 
условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността 
на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за произ-
водство на биологични храни чрез преработка на 
първични земеделски биологични продукти.

Допустими категории разходи са : 
- Разходи, които имат характера на инвестицион-

ни по смисъла на чл.45 от Регламент (ЕС) 1305/2013; 
- Други допустими разходи, свързани с изпъл-

нението на операции по Регламент (ЕС) 1305/2013 
и приоритетите на Стратегията за ВОМР; 

-Съобразени с общите национални правила и 
детайлните правила за допустимост на разходите 
по програмите, съфинансирани от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за 
програмен период 2014 - 2020 г и по-специално 
за разходите, съфинансирани от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), определени в Постановление № 189 
на Министерския съвет от 2016 година (Обн.ДВ 
бр.61/2016) 

Допустими за подпомагане по настоящата 
процедура са следните разходи в рамките на зе-
меделското стопанство:

1. Изграждане, придобиване и модернизиране 
на сгради и други недвижими активи, свързани с про-
изводството и/или маркетинга, включително такива, 

2. Закупуване, включително чрез финансов 
лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръ-
жения и оборудване, необходими за подобряване 
на производствения процес по преработка и мар-
кетинга, в т.ч. за: 

 а) преработка, пакетиране, включително 
охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и 
др. на суровините или продукцията; 

Критерии за избор на проекти Точки 
1. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието. 20

2. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълни-
телна заетост в предприятието изразена в разкриването на минимум едно работно място на пълен работен ден 
за периода на изпълнение на бизнес плана.

20

3. Проекти, свързани с преработка на суровини от растителен или животински произход, добити на терито-
рията на МИГ 

- минимум 10% от използваните суровини са с произход територията на МИГ- 10 точки; 
- минимум 20% от използваните суровини са с произход територията на МИГ – 20 точки

20

4. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% за предприятието. 10

5. Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти - над 75% от 
обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично 
сертифицирана.

10

6. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори - над 75% от обема на прера-
ботваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори: 
секторите “Плодове и зеленчуци”, „Животновъдство” „Етеричномаслени и медицински култури”.

10

7. Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и 
хуманно отношение към животните и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите - инвестициите водят 
до изпълнение на изискванията на: 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; и/или на Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят 
до намаляване на емисиите.

5

8. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и 
предприятия от преработвателната промишленост насърчаващи интеграцията на земеделските производители 
– максимален брой точки:

5

ОБЩО 100

 б) производство на нови продукти, въвеждане 
на нови технологии и процеси; 

 в) опазване компонентите на околната среда; 
 г) производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствените нужди на 
предприятието, включително чрез преработка на 
растителна и животинска първична и вторична 
биомаса; 

 д) подобряване на енергийната ефективност 
и за подобряване и контрол на качеството и безо-
пасността на суровините и храните; 

3. Закупуване на земя, необходима за изпъл-
нение на проекта във връзка с изграждане и/или 
модернизиране на сгради, помещения и други 
недвижими материални активи, предназначени за 
производствени дейности; 

4. Закупуване на сгради, помещения и други 
недвижими имоти, необходими за изпълнение на 
проекта, предназначени за производствени дейнос-
ти на територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и други 
недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 
10 на сто от общия размер на допустимите разходи 
по т. 1 и 2 и т. 5 – 10; 

5. Закупуване, включително чрез финансов 
лизинг, на специализирани транспортни средства, 
включително хладилни такива, за превоз на су-
ровините или готовата продукция, използвани и 
произвеждани от предприятието. 

6. Изграждане/модернизиране, включително 
оборудване на лаборатории, които са собственост 
на кандидата, разположени са на територията на 
предприятието на територията на действие на 
МИГ Балчик-Генерал Тошево и са пряко свързани с 
нуждите на производствения процес, включително 
чрез финансов лизинг; 

7. Материални инвестиции за постигане на 
съответствие с новоприети стандарти на Съюза, 
чиито крайни дати за задължително въвеждане и 
гратисни периоди са в рамките на срока за прилагане 
на стратегията за ВОМР, вкл. чрез финансов лизинг; 

8. Разходи за достигане на съответствие с 
международно признати стандарти за системи 
за управление, разходи за въвеждане на добри 
производствени практики, системи за управление 
на качеството и подготовка за сертификация в 
предприятията само когато тези разходи са част 
от общ проект на кандидата; 

проект на кандидата; 
9. Закупуване на софтуер, включително чрез 

финансов лизинг; 
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права 

и лицензи, за регистрация на търговски марки и 
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта; 

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи 
за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти, консултации за 
икономическа устойчивост на проекти, 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 до-
пустимите разходи по проект, включени в т. 1– т.10.

Разходите, свързани с консултации (разра-
ботване на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии извършване 
на предпроектни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски услуги, свър-
зани с изпълнението, и отчитане на дейностите по 
проекта до изплащане на помощта не следва да 

надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите 
разходи (от т.1. до т. 10)

Няма да се предоставя финансова помощ за 
закупуването на превозно средство, с изключение 
на специализирани транспортни, включително 
превозни средства за целите на инвестицията, 
когато същите са допустими за финансиране съ-
гласно подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 
4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за 
периода 2014 - 2020 г. 

Съгласно ПРСР 2014-2020 по подмярка 4.2 е 
допустимо закупуване на специализирани транс-
портни средства, включително хладилни такива, за 
превоз на суровините и/или на готовата продукция 
използвани и произвеждани от предприятието

Разходите за ДДС са допустими в случаите, ко-
гато не подлежат на възстановяване в съответствие 
с националното законодателство в областта на ДДС.

Финансови параметри:
Общият бюджет на процедурата е: 977 915,00 

лева.
Бюджетът по втория краен срок за кандидатства-

не е в размер на останалия финансов ресурс след 
първия краен срок за кандидатстване и бюджетът 
по третия краен срок за кандидатстване е в размер 
на останалия финансов ресурс след втория краен 
срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ за конкретен проект: 

• Минимален размер на безвъзмездната финан-
сова помощ за проект е левовата равностойност 
на 6 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (11 
734,80 лева)

• Максималният размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ за проект е левовата равностойност 
на 100 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро 
(195 580,00 лева).

Минимален и максимален размер на общите 
допустими разходи за конкретен проект:

• Минимален размер на общите допустими раз-
ходи за проект е левовата равностойност на 15 000 
евро при курс 1,9558 за едно евро (29 337,00 лева)

• Максимален размер на общите допустими 
разходи за проект е левовата равностойност на 
200 000 евро при курс 1,9558 за едно евро (391 
160,00 лева)

Процент на съфинансиране:
Интензитетът и размерът на безвъзмездната 

финансова помощ е, както следва:
1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в 

размер 50 на сто от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекти, пред-
ставени от микро-, малки или средни предприятия, 
а за проекти, представени от големи предприятия, 
финансовата помощ е в размер на 40 на сто от 
общия размер на допустимите за финансово под-
помагане разходи.

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

Критерии и методика за оценка на проектните 
предложения:

Оценката на проектните предложения по 
настоящата процедура ще се извършва съгласно 
Ред за оценка на проектни предложения по мерки, 
финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез 
Стратегията за ВОМР, налични на интернет страни-
цата на МИГ Балчик – Генерал Тошево http://www.

mig-balchik-toshevo.bg, и съгласно КРИТЕРИИ 
И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 
ОЦЕНКА на проектни предложения - Приложение 
№ 2 Критерии и методика за ТФО от Документи за 
информация към настоящите Условия за кандидат-
стване. (Виж Таблицата).

За да бъде предложено за финансиране едно 
проектно предложение, обща крайна оценка на етап 
техническа и финансова оценка трябва да е равна 
или по – голяма от 10 точки (минимално допустима 
оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предло-
жения имат еднакви общи крайни оценки, проектите 
ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава 
предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и 
оценка/и по Критерий 2 Проекти, при които изпъл-
нението на одобрените инвестиции и дейности 
води до осигуряване на допълнителна заетост в 
земеделските стопанства, изразена в разкриването 
на минимум едно работно място на пълен работен 
ден за периода на изпълнение на бизнес плана.

При равен брой точки и по този критерий, ще се 
дава предимство на проекта/ите, получил/и по-ви-
сока/и оценка/и по Критерий 3. Проекти, свързани 
с преработка на суровини от растителен или живо-
тински произход, добити на територията на МИГ. 

Краен срок за кандидатстване:
Процедурата е с няколко крайни срока за 

кандидатстване, които се определят, както следва:
Първи прием:
Начален срок: : 04.11.2019 г.
Краен срок: 30.01.2020 г. 17:30 часа. 
Втори прием - при наличие на остатъчни сред-

ства след първи прием:
Начален срок: 01.06.2020 г.
Краен срок: 01.07.2020 г. 17:30 часа. 
Трети прием - при наличие на остатъчни сред-

ства след втори прием:
Начален срок: 01.10.2020 г.
Краен срок: 04.01.2021 г. 17:30 часа.
Проектните предложения по настоящата 

процедура за подбор на проекти, следва да бъдат 
подадени само по електронен път с Квалифициран 
електронен подпис (КЕП) като се използва Инфор-
мационната система за управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - 
https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни 
въпроси и да искат разяснения във връзка с Ус-
ловията 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:

Няма да бъдат предоставяни отговори на 
въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат 
изпращани индивидуални отговори на зададени от 
кандидатите по процедурата въпроси.

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

Лице за контакт: Росица Попова, Изпълнителен 
директор на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ 
адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисополис“ № 3, моб.тел: 
0888 - 644349, 0579 - 72467, адрес на електронна 
поща: migbgt@abv.bg

Пълният пакет документи (Условия за канди-
датстване, Условия за изпълнение и приложения 
към тях) по процедурата е публикуван на следните 
интернет адреси: www.mig-balchik- toshevo.bg и 
https://eumis2020.government.bg .


