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ОБЯВА 

 

за прием на проектни предложения 

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни 

срока за кандидатстване: 

 

 

Процедура BG06RDNP001-19.305 на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" 

за Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

 

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: 

 

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти”от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо 

поле”. 

 

2. Допустими кандидати: 

По настоящата процедура допустими кандидати са: 

 

1. земеделски стопани /регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани и минималният стандартен 

производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата 

равностойност на 2000 евро/ ; 

2. признати групи или организации на производители; 

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

 

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

 

3. Допустими дейности: 

Подпомагат се инвестиции, които водят до подобряване цялостната дейност на 

предприятието чрез: 

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване 

на използването им, и/или 

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
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3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 

4. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 

5. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или 

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

7. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, 

и/или 

8. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, 

и/или 

9. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 

 

4. Допустими разходи: 

 

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните разходи: 

 

Материални инвестиции: 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, 

свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване 

компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения 

процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, 

съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

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 безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение 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 дейности; 

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 

средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, 

използвани и произвеждани от предприятието; 
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6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 

собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко 

свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

 

Нематериални инвестиции: 

7. 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; 

8. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

9. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на 

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

10. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за пред проектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 

икономическа  устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост 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 проект . Допустимите 

разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект. 

Разходите са допустими ако са извършени  не по-рано от 1 януари 2014г., независимо дали 

всички свързани с тях плащания са направени. 

 

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения: 

 

Първи прием: Начален срок: 17.02.2020 г. 

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е до 11.05.2020 г. - 17.00 

часа. 

Втори прием: Начален срок: 23.11.2020 г. 

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е до 22.02.2021 г. - 17.00 

часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на 

проектни предложения) 

 

Място на подаване на проектните 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, 

лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице. 

 

 

https://eumis2020.government.bg/
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6. Бюджет на приема:  

 

Размер на БФП по първи прием – 100 000 лева. 

Размер на БФП по втори прием – в рамките на остатъка от Първия прием. 

 

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект: 

 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева.  

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева. 

 

Финансовата помощ е в размер 50% от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за микро, малки и средни предприятия. 

 

Размер на финансовата помощ по мярката: 

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 50 000 лева. 

 

 

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест: 

 

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 4.2 

 

 

Критерии/Показатели 

Максимален 

брой точки 

по показателя 

Проекти включващи инвестиции за преработка на суровини от 

чувствителни сектори  

20 

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на 

биологични продукти 

10 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 

ефективност на предприятието 

10 

Инвестициите по проекта включват иновации в предприятието.  10 

Над 20% от преработваните суровини са от собствено производство 20 

Проекта създава допълнителни работни места в предприятието: по 5 

т. на работно място,  10т създадено работно място за безработно 

лице над 55г. и/или продължително безратотно лице 

 

30 

Максимален брой точки 100. Подпомагат се проекти получили 

минимум 40 точки. 

 

 

Максимален брой точки 100. 
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Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по 

приоритетните критерии минимален брой – 40 т.          

 

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

 

Лице за контакт: Шенел Хасанова – Експерт по прилагане на СВОМР 

офис: СНЦ “МИГ Тутракан – Сливо поле″ 

ул. „Трансмариска“ №10  

Област Силистра, Община Тутракан 

7600 гр. Тутракан 

телефон (офис): 0878 216 111 

e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

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 само и единствено по електронната поща: 

mig_tutrakan.slivopole@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за 

подбор на проекти.   

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

 на електронната страница на „МИГ Тутракан – Сливо поле“: http://mig.tutrakan-

slivopole.bg/;  

 в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg; 

 

10. Начин за 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). 
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