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Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“ 

 

О Б Я В А  
 

за прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на  

неземеделски дейности", мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” от 

10.11.2021 г. и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” 

 

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица” обявява процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.213 по подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на  

неземеделски дейности", мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР. 

 

Целите на настоящата процедура са свързани със:  

Подмярката ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено 

значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат 

насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде 

ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Подмярката цели да подпомогне 

усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни 

ценности. 

 

Допустими кандидати по процедурата са: 

1. Микропредприятия*, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията; 

2. Земеделски производители – с икономически размер на стопанството над 8 000 евро 

стандартен производствен обем /с проектни предложения за неземеделски дейности/; 

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

* При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 
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Допустими дейности за финансиране са: 

Чрез подмярката се предоставя подпомагане за 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 разходи по мярката са: 

По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции  за неземеделски дейности 

в селските райони, включващи: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност 

на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. 

Разходите по т. „в“ за консултации - за разработване на бизнес-план, включващ предпроектни 

изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов 

анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и 

консултански 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 

по проекта, включени в т. „а“, „б“ и „г“ от  „Допустими  разходи по мярката“. 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване 

на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с 

изключение на общите разходи по т.“в“.  

Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства 

по мярка 6.4.1 от СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ под формата на 

възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.  

http://evroprogrami.com/mnenieto-na-konsultanta/klasifikaciya-na-selskite-rayoni-v-prsr-2014-2020
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Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 

 

Период за прием на проектни предложения: 

Начален срок за подаване на проектни предложения: 20 декември 2021 г 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,00 ч.  на 01 март 2022 г 

Следващ прием: при наличие на остатъчни средства през м. септември-октомври 2022 г. 

съгласно ИГРП 

 

Място на подаване на проектните предложения: 

Подаването на проектно 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, лично от 

законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 

Бюджет на приема: 

Бюджетът по процедурата е: 51 752,08  лева. 

 

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

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 5 

000 евро – 9 779,00 лева. 

Максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 150 000 

евро – 293 370,00 лева. 

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 75 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта, в зависимост от кандидата и 

проекта, но в размер на не повече от 220 027,50 лв. 

ВАЖНО!!! Интензитетът на подпомагане по проект за 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. 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при 5 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проект за развитие на туризъм е 488,95 лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при 5 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проект за развитие на туризъм е 14 668,50 

лв. 

 

Критерии за оценка на проектните предложения: 

Критерии за избор Брой точки 

https://eumis2020.government.bg/
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1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, чрез 

разнообразяване на предлагането, интегриране на атракции и малки 

производства от занаятчийски характер 

35 

2. Проектът е за производствени дейности 35 

3. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 години 

преди датата на кандидатстване; 

10 

4. Бенефициентът не е получавал до сега подкрепа от инструментите на ЕС 5 

5. Проектът създава работни места 

Проектът създава минимум 2 работни места 

Проектът създава от 3 до 5 работни места 

Проектът създава над 5 работни места 

 

5 

10 

15 

Общо 100 

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 5 точки.  

 

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

Надежда Стоянова – експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица” всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в офиса на СНЦ „МИГ общини Елена и 

Златарица” на адрес: Общностен център - гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов” № 25 /сградата 

на старата поликлиника/, телефон 0879 101 403. 

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. 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: vomr@elena.bg 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” - http://vomr.elena.bg 

- на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/ 
- и в офиса на МИГ на адрес гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 25. 
 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Проектното предложение от кандидати за подпомагане по подмярка 6.4.1. "Инвестиции в 

подкрепа на  неземеделски дейности", мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие се подават електронно в ИСУН в 

рамките на срока, определен в обявата и в процудерата за прием на проектни предложения. 

Интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 

https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата. 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

