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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Европа инвестира в селските райони 

Програма за развитие на селските райони 

 

Утвърждавам: ………п/…… 

Председател на УС на СНЦ “МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица“ 

/Румен Стоилов/ 

* заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

 

ОБЯВА 

 

за прием на проектни предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване «МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ 

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, 

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  Котел, Сунгурларе и 

Върбица” от ……….2021 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА”

http://mig-ks.com/
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обявява процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ 

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в 

неземеделски дейности; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските 

дейности; развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, 

включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление; Развитие на туризъм, 

съчетаващ природни и културни ценности. 

Очаквани резултати: 

 2 новосъздадени предприятия; 

 2 предприятия въвели нов продукт/услуга/технология; 

 15 разкрити работни места; 

 800 Брой туристи на годишна база, посетили и подкрепили туристически 

дейности. 

 

Мярката ще подпомогне повишаване качеството на живот на територията на МИГ и 

създаване на възможности за развитие на територията на МИГ.   

Допустими кандидати:  

1) Земеделски производители - физически лица, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. 

за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат 

минимум Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро. 

 2) 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. 

 3) Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите 

лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на 

територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на 

действие на МИГ. 

4) Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на 

дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани 

в представения БП. 
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Допустими дейности: 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 

допустими за финансиране следните инвестиции в неземеделски дейности, насочени 

към: 

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

на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на 

места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.  

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, счетоводство и одиторски 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 за финансова помощ са следните разходи за материални и нематериални 

активи за:  

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите;  

1. Закупуване на софтуер, включително  

2. чрез финансов лизинг; 

4. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

5. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 

устойчивост на проекта, 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 допустимите разходи по проекта.  

Период за прием: 

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както 

следва: 

Първи прием: 
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Краен срок: …………. 2021 г. 17.00 часа.  

Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и 

всеки следващ прием 

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием: 

Краен срок: ………. 2021 г. 17.00 часа.  

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием: 

Краен срок: …….. 2021 г. 17.00 часа. 

Бюджет на приема: 390 000.00 лв. 

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

1) Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 10 000,00 лева  

2) Максимален размер на общите допустими разходи за проект: 180 000 лв. 

Интензитетът на финансовата помощ - до 75 % от общите допустими разходи  

Интензитетът на подпомагане по проект на развитие на туризъм* (изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да 

надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско 

законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за 

устройство на територията. Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие 

с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за 

допустимост се класират по следните приоритетни критерии, подредени по тежест, като 

точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в 

разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за 

кандидатстване. 

Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите 

 

1.Проекти със стойност:   

1.1.Проекти на стойност от 10 000 лева – до 60 000 лева   

1.2. Проекти на стойност от 60 001 лева – до 160 000 лева  

1.3.Проекти на стойност над 160 001 лева    

2. Проектът е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга 

и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, 

културен и др./: (Напр. предлага настаняване и регионална 

кухня/магазин за местни продукти и др.);  

3.Проектът включва иновации 

4.Проекти включващи дейности опазващи околната среда 

5.Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти 

6.Проектът включва дейности за развитие на традиционни 

занаяти 

7. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени и/или представители 

на уязвими или малцинствени групи.    

 

15 т. 

20 т. 

10 т. 

10 т. 

 

 

 

10 т.  

10 т. 

10 т. 

10 т. 

10 т. 
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8.Проектът създава допълнителни работни места: 

 – мин. 1   

– над 2    

Максимален брой точки  

Подпомагат се проекти получили минимум 30 точки 

10 т. 

20 т. 

100 т. 

 

Лица за контакти място за достъп до подробна информация: 

 Изпълнителен директор – Петя Шиварова, тел. +359 885 895 903 

 Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Ренета Христова, тел. +359 884 

696 833  

Всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица“ на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ № 21 

 

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, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици 

преди изтичането на срока за кандидатстване. 

 Въпроси: 

Допълнителни въпроси могат да се задават в писмена форма чрез електронната система 

ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“. 

Писмените разяснения ще бъдат публикувани в ИСУН 2020 и на интернет страницата на 

„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ : http://mig-ks.com/ . 

 

Адрес на електронна поща: vomrkotel@gmail.com     

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ 

„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“: http://mig-ks.com/, както и на единния 

информационен портал: www.eufunds.bg 

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

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

- на електронната страница на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица http://mig-

ks.com/ и  

- в офиса на МИГ-а в гр. Котел, ул. „Изворска“ №21. 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление 

и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула 

„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, където е 

налично ръководство за работа със системата, лично от законния представител на 

кандидата или от упълномощено от него лице. 
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