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 Утвърждавам:......П*  

/Величко Сянков – Председател на УС/  
*Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

ОБЯВА 

за прием на проектни предложения 

по мярка 22 - “Популяризиране на местните продукти и услуги”   

от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ ХАРМАНЛИ”,  финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони 

На основание Решения № 340,  № 346, № 347 и № 348 на Управителния съвет на сдружение 

“МИГ Харманли” от 13.06.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и 

Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ХАРМАНЛИ” 

обявява процедура за прием на проектни предложения по мярка 22 

Наименование на процедурата: 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“: Mярка 22 – 

„Популяризиране на местните продукти и услуги“ 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

1. Повишаване на атрактивността на територията и създаване на самоличност чрез 

устойчива експлоатация на непроизводствените ресурси и създаване на нови форми на 

организация на икономическите дейности. 

2. Насърчаване на сътрудничеството и изграждане на добри взаимоотношения между 

местните предприемачи. Съвместно популяризиране на продукти и услуги. Реклама. 

3. Гарантиране на качеството на продуктите и услугите, като елемент, който укрепва 

идентичността на територията и осигурява устойчивост на инвестициите. 

Обхват: По мярката се подпомагат проекти, които водят до запазване на териториалната 

идентичност и спомага за популяризиране на продуктите и услугите. Изпълнява се на 

територията на „МИГ Харманли“. 

Допустими кандидати:  

1. Юридически лица с нестопанска цел; 

2. Сдружения на производители или браншови организации; 

3. МИГ Харманли, при спазване на условията на чл.19 от Наредба №22/14.12.2015г.. 
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ВАЖНО! Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище и адрес на 

управление на територията на действие на МИГ Харманли и да осъществява дейностите по 

проекта на територията на МИГ Харманли – община Харманли. 

Допустими дейности: 

По мярката ще се подкрепят проекти, които могат да включват една или няколко от изброените 

дейности и допринасят за постигане на специфичните цели на мярката. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват 

местните предприемачи, с цел популяризиране на продуктите и услугите от територията на 

община Харманли.  

1. Създаване и развитие на междусекторни мрежи /формални или неформални/; 

2. Създаване на местни марки за качество; 

3. Създаване на бизнес каталог; 

4. Проучване на проблемите на бизнеса и разработване на съвместни планове за действие; 

5. Други иновативни дейности, които отговарят на целите на мярката. 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и 

са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и 

платени в периода на изпълнение на проекта: 

1. Разходи за създаване на междусекторни мрежи. /такси, разходи за правни услуги и др./; 

2. Разходи за създаване на интернет страница, бизнес каталог; 

3. Такси за регистрация на местни марки, сертификати за качество, правни услуги; 

4. Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. 

(банкови такси, куриерски, пощенски разходи  и др.); 

5. Разходи за осигуряване на публичност; 

6. Разходи за организиране на конкурси, семинари, срещи, събития.. 

Период за прием: 
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Началната дата: 18.07.2018г. 

Процедурата за прием на проекти е с няколко срока за подаване на проектни предложения: 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 10.09.2018 година. 

Втори срок за подаване на проектни предложения: Декември 2018 г. – Януари 2019 г. 

Бюджет на приема: 50 000,00 лв. 

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

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 4 889,50 лева - (2 500,00 евро).  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 48 895,00 лева - (25 000,00 евро).  

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР: 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер : 

а) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с 

нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи - ползи (финансов 

анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ; 

б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно 

представения "Анализ разходи - ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ; 

в) до 60 на сто - когато получател е частно лице; 

г) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза. 

„Публично лице“ – съгласно -  т.28 от § 1 на Допълнителните разпоредби от Наредба 

№22/14.12.2015г. 

Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест: 

Преди да се пристъпи към оценка на проектното предложение по критериите за оценка, 

членовете на Комисията за подбор на проекти, назначени да извършат оценката, следва да 

оценят представения анализ "Разходи - ползи" (за кандидати ЮЛНЦ) или да оценят 

показателите за ефективността на инвестицията и финансови показатели (за кандидати - частни 

лица), съгласно Таблицата: 

Проверка анализ „Разходи – ползи“ Да/Не/Непр. 

Интензитетът на помощта заявен от кандидата е в съответствие с 

представения анализ „Разходи – ползи“: 

За всички допустими кандидати - общини, ЮЛНЦ и читалища 

финансирането е 100% в случай, че проектът не генерира нетни 
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приходи или проектът генерира нетни приходи, но размерът на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не 

надхвърля 48 895,00 лв. /или 25 000 евро/. 

2. В случай, че проектът генерира нетни приходи и размерът на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта надхвърля 

48 895,00 лв. /или 25 000 евро/, размерът на финансовата помощ се 

определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ). 

3. Заявената от кандидата БФП е в съответствие с определения  

интензитет на помощта, съгласно анализ „разходи  - ползи“. 

 

 

Да/Не/Непр. 

 

Оценка на показатели за ефективността на инвестицията и 

финансови показатели 

Да/Не/Непр. 

Нетна настояща стойност на проекта (NPV).  

NPV > 0 

Да/Не/Непр. 

Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата 

(NPVf).  

NPVf > 0 

Да/Не/Непр. 

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта. 

IRR > r (6%) 

Да/Не/Непр. 

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на 

кандидата. 

IRR1 > r (6%) 

Да/Не/Непр. 

Индекс на рентабилността (PI) по проекта. 

PI > 1 

Да/Не/Непр. 

Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата. 

PI 1 > 1 

Да/Не/Непр. 

Срок на откупуване (PBP).  

Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на 

периода на бизнесплана. 

Да/Не/Непр. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

1. Проекти, обхващащи повече от три от икономическите сектори в общината /НКИД 

2008/ - 20т. 

2. Проекти, предлагащи промотиране на продуктите и услугите от територията - 20т. 

3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности - 5т. 

4. Проектът, надгражда предишни успешно изпълнени проекти - 5т. 

5. Проекти, предлагащи дейности, които са значими за идентичността на района - 30т. 

6. Устойчивост на резултатите от проекта – налице и измерими - 20т. 

 

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За 

финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване 

на общия размер на бюджета по процедурата.  
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Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните 

критерии минимален брой – 5т. 

В случай, че две или повече проектни предложения получат еднакъв общ брой точки по 

критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще 

бъдат допълнително приоритизирани/класирани по критерия „Проекти, обхващащи повече от 

три от икономическите сектори в общината /НКИД 2008г./“. Допълнителни точки по критерии 

няма да бъдат присъждани на проектното предложение. Същите ще се прилагат само за 

допълнително класиране, в случай на получен равен общ брой точки по критериите за оценка и 

недостигащ финансов ресурс. 

В случай, че две или повече проектни предложения отговарят на критерия: „Проекти, 

обхващащи повече от три от икономическите сектори в общината /НКИД 2008г./“, ще бъде 

дадена възможност, те да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ 

(намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното предложение), след писмено 

съгласие на кандидат/ите и представен допълнителен финансов анализ. Ако кандидат откаже да 

бъде финансиран с по – нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те 

кандидати да бъдат финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата 

помощ, а средствата от отказалия се кандидат, се прехвърлят за следваща процедура за прием 

на проекти. 

Лица за контакт: 

Диана Гочева – Изпълнителен директор, моб. тел.: 0882/630615; 

Петя Иванова – Експерт, моб. тел.: 0884/905405; 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

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

-       на електронната страница на „МИГ Харманли“-  https://www.mig-harmanli.org/main.php - и 

-       в офиса на МИГ - гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2. 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 22 от Стратегията за ВОМР се 

подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием 

на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 

2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата. 

 

https://eumis2020.government.bg/
https://www.mig-harmanli.org/main.php
http://eumis2020.government.bg/

