
   

 

 

 

 
ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 
 

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ” 
 

п.к. 6450, гр. Харманли,   ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80 

e-mail: mig.harmanli@gmail.com          www.mig-harmanli.org 
     

  Стр. 1 от 6 
 

 
 Утвърждавам:......П*  

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

ОБЯВА 

за прием на проектни предложения 

по подмярка 4.2. - “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”   

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 № 336,  № 342, № 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 подмярка 4.2. 

Наименование на процедурата: 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“: Подмярка 4.2. – 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

Мярката има следните специфични цели: 

1. по-добро използване на факторите за производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. подобряване опазването на околната среда. 

Обхват: По мярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност 

на преработвателните предприятия чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и 

обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи. Изпълнява 

се на територията на МИГ Харманли. 

Допустими кандидати:  

1. Земеделски стопани; 



   

 

 

 

 
ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 
 

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ” 
 

п.к. 6450, гр. Харманли,   ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80 

e-mail: mig.harmanli@gmail.com          www.mig-harmanli.org 
     

  Стр. 2 от 6 
 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова 

помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-

2020г.; 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по точка 1 и 2, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; 

Кандидатите по т.1 и 2 трябва да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП и 

СПО (стандартен производствен обем на стопанството) да е по – голям или равен на 2000 евро. 

ВАЖНО! Кандидатът/получателят на финансова помощ следва да има седалище или съответно 

постоянен адрес (за физическите лица) 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: 

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 

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция и/или 

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС и/или  

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини и/или 

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци и/или 

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията и/или 

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд и/или 

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и/или 

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на 

първични земеделски биологични продукти. 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

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; 
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2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и 

инсталирането им, в това число 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 (до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи); 

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ; 

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; 

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; 

7. Материални инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Oбщността. 

Списъкът на нововъведените стандарти на Общността и правното основание, за чието 

въвеждане се осигурява подкрепа по мярката е посочен в Приложение I към Раздел 8.2. от 

ПРСР 2014 – 2020г.; 

8. 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; 

9. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
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10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

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

архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното 

предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто 

от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.  

Недопустими са разходите съгл. чл.21 от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 

Период за прием: 

Начална 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, 17:00 часа. 

Втори срок за подаване на проектни предложения: 

Декември 2018 година – Януари 2019 година. 

Бюджет на приема: 300 000,00 лв. 

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

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 9 779,00 лева - (5 000,00 евро).  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 195 580,00 лева - (100 000,00 евро).  

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР: 

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, 

малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, 

финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи. 

Критерии за оценка на проекти и тяхната тежест: 
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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 качеството на проектното предложение – показатели за оценка на ефективността на 

инвестицията и финансови показатели, съгласно Таблицата: 

Оценка за качество на проектното предложение – показатели за 

оценка на ефективността на инвестицията и финансови показатели 

Да/Не 

Нетна настояща стойност на проекта (NPV).  

NPV > 0 

Да/Не 

Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата 

(NPVe).  

NPVe > 0 

Да/Не 

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта. 

IRR > r (6%) 

Да/Не 

Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на 

кандидата. 

IRR1 > r (6%) 

Да/Не 

Индекс на рентабилността (PI) по проекта. 

PI > 1 

Да/Не 

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

PI 1 > 1 

Да/Не 

Срок на откупуване (PBP).  

Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на 

периода на бизнесплана. 

Да/Не 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

1. Проекти, с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – 20т. 

2. Проекти, с инвестиции за въвеждане на нови и технологии и иновации в 

преработвателната промишленост – 20т. 

3. Проекти, с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, 

включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 

биомаса – 15т. 

4. Проекти, с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на 

биологични продукти. Над 50 % от обема на преработваната суровина и произведена 

продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана - 20т. 

5. Проекти, с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост - 5т. 

6. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на 

територията на селските райони /до 3 работни места - 10т., над 3 работни места - 

20т./ – 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 „С инвестиции за преработка на 

суровини от чувствителни сектори“. 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: „С инвестиции за 

преработка на суровини от чувствителни сектори“, 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 подмярка 4.2. 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/

