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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 подмярка 6.4. - “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”   

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 № 337, № 343, № 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 6.4. 

Наименование на процедурата: 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“: Подмярка 6.4. – 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

Мярката има следните специфични цели: 

  Цели:  

1. Разнообразяване към неземеделски дейности; 

2. Насърчаване на предприемачеството на територията; 

3. Насърчаване развитието на туризма на територията; 

4. Развитие на „зелена икономика“ и иновации; 

5. Създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот. 

 

Обхват: По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за създаване или развитие на 

неземеделски дейности. Изпълнява се на територията на МИГ Харманли. 

Допустими кандидати:  

1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци и юридически лица по 

Търговския закон или Закона за кооперациите; 
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2. Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 2000 евро 

стандартен производствен обем); 

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които кандидатства за инвестиция 

само за дейността, за която са регистрирани; 

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. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги); 

2. Производство или преработка 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; 

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; 

5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

Недопустими дейности: Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, 

изграждане на голф игрища, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) 

1407/2013г. на Комисията от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за фунскционирането на Европейския съюз към помощта “de minimis”. 

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на 

Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

1. Изграждане, придобиване, вкл. чрез лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; 

2. Закупуване, вкл. чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен 

софтуер до пазарната стойност на активите; 
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3. Общи разходи за проекта, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, 

хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, 

включително проучвания за техническа осъществимост; 

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване 

на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане с 

изключение на общите разходи за проекта. 

Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане 

на подмярка 19.2. 

Период за прием: 

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, 17:00 часа. 

Втори срок за подаване на проектни предложения: 

Декември 2018 година – Януари 2019 година. 

Бюджет на приема: 1 320 000,00 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 – 391 160,00 лева - (200 000,00 евро).  

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР: 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти по подмярка 6.4 - „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ не може да 

надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална 

помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) 1407/2013г. на Комисията от 18.12.2013г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) към помощта „de minimis”. 

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 

(NPVf).  

NPVf > 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, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“ – 10т.  

2. Проекти, включващи иновации – 15т. 

3. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и други алтернативни форми 

на туризъм – 10т. 

4. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за 

който кандидатстват  - 10т. 

5. Кандидати, осъществявали дейност най – малко 3 години, преди датата на 

кандидатстване – 10т. 

6. Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“  - 5т. 

7. Проекти на тютюнопроизводители – 5т. 

8. Проекти в секторите компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни 

средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии – 15т. 

9. Проекти, създаващи добавена стойност и нови работни места – проекти за 

производствени дейности и нови работни места: 20т. 

- до 3 работни места - 10т. 

- над 3 работни места - 20т.  

 

 



   

 

 

 

 
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. 5 от 5 
 

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.  

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, подадени от кандидати, 

притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват.“ 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, подадени 

от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват“, 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 6.4. 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/

