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ОБЯВА  

 
за прием на проектни предложения 

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване: 

 

 

Процедура BG06RDNP001-19.140 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” 

 

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: 

 

 Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

 

2. Допустими кандидати: 

 

 Земеделски стопани. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да 

има стандартен производствен обем над 2 000 евро;  

 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. При определянето на 

едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 

2003/361/ЕО на Комисията.  

 

3. Допустими дейности: 

 

 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; 

 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);  

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

хора с увреждания, здравни услуги /в т.ч. мобилни медицински и дентални услуги, 

аптеки/, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ 

и др);  

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 
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потребление;  

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

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

4. Допустими разходи: 

 

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;  

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

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

 

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

 

Втори прием: Начален срок: 29.06.2020 г. Вторият краен срок за подаване на 

проектните предложения е 19.10.2020 г. 17.00 часа.  

Трети прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на 

Втори прием. 

 

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. 

 

6. Бюджет на приема:  

 

Размер на БФП по втори прием – 500 000лв. 

 

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;  

 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е  250 лв.  

Максималният  размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 85 000  лв. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
https://eumis2020.government.bg/


                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

Финансовата помощ е в размер 75% от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи.  

 

Интензитета може да се увеличи с 10% за проекти на млади хора до 40г. и/или на 

продължително безработни лица, с регистрация в ДБТ над 1 година /Регламент 1305/2013 

не определя максимална ставка по мярката. Съгласно указания на ЕК за програмиране по 

мярка 6 „когато подпомагането се определя в рамките „de minimis“, държавите членки 

могат да определят интензитета на помощта в съответствие с целите на своята политика, 

т.е. до 100%. Според становище на ЕК, когато се предоставя подпомагане за генериращи 

печалба проекти, интензитета следва да бъде определен по начин, който изисква 

бенефициента да допринесе за финансиране на проекта, получил подпомагане поне 5%. 

 

Финансовата помощ е в размер до 5% от общите допустими разходи за всички 

допустими кандидати - за инвестиции в туристически дейности (изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги). 
 

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

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  точки 

1. Проекта е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга 

/настаняване, местна кухня, атракции за посетители и др./. 
20 

2. Проекти на земеделски стопани, насочени към разнообразяване/ 

диверсификация на земеделската дейност. 
10 

3. Проекта включва дейности за развитие услуги за населението и/или 

занаяти. 
20 

4. Проекти на кандидати до 40 г. и/или безработни лица. 20 

5. Проекта създава допълнителни работни места: по 5 т. на работно 

място, по  10 т. на създадено работно място за безработно лице над 55 г. 

и/или продължително безработно лице. 
20 

6. Проекта предвижда използване на местни доставчици на стоки 

и/или услуги. 
10 

ОБЩО:  100 

 

   Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по               

приоритетните критерии минимален брой – 30 т.          

 

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

 

Лице за контакт: Ангел Ангелов – Експерт по прилагане на СВОМР 

офис: СНЦ “МИГ Тутракан – Сливо поле″ 
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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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