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ОБЯВА 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

№ BG06RDNP001 – 19.567 

по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат 

 

 

 

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по 

подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Процедурата се обявява в 

рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 Цел на настоящата процедура:  

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за 

устойчивото възходящо развитие на селските райони.  

Подпомагането по мярката ще допринесе за: 

● постигане на междусекторните цели в областта на иновациите и околната среда; 

● въвеждане на иновативни технологии или продукти в селските райони; 

● създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности; 

● развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от 

ВЕИ за собствено потребление; 

● усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. 

 

 Допустими кандидати по процедурата са: 

1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци 

или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите; 

2.   Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите 

лица на територията на община Завет или община Кубрат; 

3.   При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията; 
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4.  Кандидатът е необходимо да представи разработен бизнес план, който да показва 

икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при 

строително-монтажни работи/. 

 

 Допустими дейности за финансиране са: 

1. Развитие на туризъм - изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения; 

2. 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); 

3.  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с бизнеса 

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

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; 

5.  Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

 Допустими разходи по мярката са: 

1. Изграждане или подобренията на недвижимо имущество. 

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 сумата на разходите по т.1, т.2 и т.3. 

5. Разходите за предварителни проучвания, подготовка на бизнес план и консултантски 

услуги по подготовка, изпълнение и отчитане на проектите са част от общите разходи, 

описани в т. 4. и не могат да надвишават 5 %  от сумата на допустимите разходи.   

 

 Период за прием: 

1-ви период на прием на проектни предложения: 

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 28.03.2022 г.   

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 31.05.2022 г. 

При наличие на остатъчен финансов ресурс след обявеният прием, ще бъде обявен 

следващ прием. 

 

 Бюджет на приема: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности” е: 604 171.14  лева 

(100 %), от които  543 754.03 лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 60 417.11 

лева (10 %)  - Национално съфинансиране.  

 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е: 604 171,14  лева. 
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Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след 

приключването на първия прием. 

 Интензитет на подпомагане:   

Размерът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и 

проекта, но не е повече от левовата равностойност на 100 000 евро. 

ВАЖНО: Максималният размер на БФП за проект, включващ дейности, свързани с развитие 

на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 

услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения, не може да надвишава 

5 на сто от общите допустими разходи. 

 

 Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект: 

 Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558.00 лева. 

 Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160.00 лева. 

 Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на 

туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 

услуги), е в размер на 977.90 лева при интензитет на помощта 5%; 

 Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва 

дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на      туристически 

обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на  14 668.50 лева  при интензитет на 

помощта 75%, като в случаите на по-нисък интензитет,  минималния размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от  14 668.50 лева; 

 Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен 

проект е 195 580.00 лева. 

 

 Начин на подаване на проектни предложения: 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 Критерии за оценка на проектните предложения: 

 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  точки 

1 Проектът включва мерки за повишаване на енергийната 

ефективност 

5 

2 Проектът включва съвременно оборудване и/или технологии с 

екологосъобразни показатели 

10 

3 Проектът е за инвестиции в  производствени дейности 20  
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4 Проектът е за инвестиции в нови или по-качествени услуги за 

населението на територията на МИГ  

15  

5  5.1. Проектът  води до създаване на  2  и повече нови работни места 

и предвижда  устойчива заетост /ИЛИ 

20  

 5.2. Проектът  води до създаване на 1  ново работно място, вкл. за 

самоосигуряващ се собственик 

10 

6 Проектът включва иновации 10 

7 Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 3 

години преди датата на кандидатстване; 

10 

  Общо* 100  

*Максимален брой точки, които може да събере 1 проект по тази мярка е 90.  

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за 

подбор.   

 

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

Лица за контакт: Галя Драганова – изпълнителен директор, тел: 0879038605 

      Гюлджан Касим – експерт по прилагане на СВОМР, тел: 0879037553. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения (10.05.2022 г.). Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната 

поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти. 

Адрес на електронна поща: mig_zavet.kubrat@abv.bg  

 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ Завет – Кубрат” - http://www.mig-zavet-kubrat.eu; 

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за 

електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.  
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