ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
от 01 юли до 30 септември 2018г.

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“,
Мярка 19 „ВОМР“ Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране 2 640 370,50 лв. Национално съфинансиране 293 374,50 лв.
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“:
Стойност на проекта: 977 915,00 лв.
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв. Национално съфинансиране 97 791,50 лв.
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ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Отворена процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.1. –
„Инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
Харманли
"МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделските
стопанства“.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа. Бюджет на приема: 200 000,00 лв.
Проектните предложения се подават електронно в ИСУН 2020 - код на процедурата в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделските стопанства“
Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
• опазване на компонентите на околната среда;
• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
Обхват на подмярката: 1.внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или 2. насърчаване на сътрудничеството с
производителите и преработвателите на земеделски продукти; или 3. опазване на компонентите на околната
среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или 4. повишаване на енергийната
ефективност в земеделските стопанства; и/или 5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 6. подобряване качеството
на произвежданите земеделски продукти; или 7. осигуряване на възможностите за производство на биологични
земеделски продукти. Подмярката ще се изпълнява на територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
- Физически и юридически лица; Групи на производители
Индивидуални бенефициенти:
1. Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП;
2. Минималният СПО (стандартен производствен обем) на стопанството е не по-малко от левовата
равностойност на 8000 евро.
3. Юридически лица доказват доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по СЕПП /дохода се
доказва с документи за последен приключил финансов период/;
Групи на производители:
1. Да са признати като организация на производители в съответствие с националното и/или европейското
законодателство;
2. Инвестициите да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и
за организацията;
Допустими дейности:
1. земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по
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първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и
подготовка на продукцията за продажба;
2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или
организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение
на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
Земеделските продукти по т. 1 и 2 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1 от ДФЕС, и
памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.
Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или продуктите по приложение № 1 са в
обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз
Допустими разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, вкл. чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната
стойност на активите, вкл. Чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за
производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти,
инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта,
проучвания за техническа осъществимост на проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
- Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
- Разходи за закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони,
цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за
транспортиране на живи животни и птици, и др.
- За инвестициите в пчеларство ще бъде направено пълно разграничение между инвестициите подпомагани по
подмярка 4.1 и тези подпомагане по „Национална програма по пчеларство. Ще се подпомагат кандидати, които
притежават над 150 пчелни семейства.
Недопустими са разходите съгласно Чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи.
2. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
- проекти, представени от млади земеделски стопани;
- интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
- проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
- проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски
стопани.
3. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата
ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214
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"Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.
4. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от
юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
5. За проектите, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони, трябва да са изпълнени
едновременно следните условия:
- дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията на
населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.
6. За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор "Животновъдство", както и
инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии и гъбарници, е достатъчно изпълнението на едно от
посочените условия:
6.1. дейностите, включени в заявлението за подпомагане, за които се кандидатства, се изпълняват на територията
на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
6.2. най-малко 75 на сто от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район.
7. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т.2 и/или
т.3, е не повече от 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
8. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един
кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2, 3 и 4, е не повече от
70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
9. В случай, че на кандидата е предоставена финансова помощ в размер над 50 на сто от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията, при
които е получил помощта в по-големия размер, за период от:
- три години от датата на получаване на окончателно плащане - за ползватели, които са малки или средни
предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия;
- пет години след датата на получаване на окончателното плащане за ползватели, които са големи предприятия.
10. Финансовата помощ за общите разходи по проекта и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по т. 1 - 8.
11. Изискването по т. 9 не се прилага за кандидати, които са получили по-голям размер на помощта при
условията на т. 2 – „за проекти, представени от млади земеделски стопани“, като в тези случаи одобреният
кандидат се задължава да придобие съответните професионални умения и компетентности в срок до 36 месеца
считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от датата на
подаване на заявка за окончателно плащане.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
1. Проектът е за инвестиции на територията на необлагодетелствани райони или на места по Натура 2000 (20т.)
2. Проектът на кандидата е за биологично земеделие /включват се и стопанства в преход към биологично
производство/ (10т.)
3. Проектът е за инвестиции в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и
медицински култури“ /над 50% от инвестиционните разходи са насочени в някой от тези сектори/ (20т.)
4. Проектът е за инвестиции в иновации в стопанството (20т.)
5. Кандидатът е земеделски стопанин до 40г., одобрен по някоя от мерките: 112 или 141 от ПРСР 2007-2013г.; по
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някоя от подмерките: 6.1 или 6.2 от ПРСР 2014-2020г. (10т.)
6. Проектът води до осигуряване на заетост – до 3 работни места 10т. над 3 -20т.. (20т.)

Отворена процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. –
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли
"МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2. - Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа. Бюджет на приема: 300 000,00 лв.
Проектните предложения се подават електронно в ИСУН 2020 - код на процедурата в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.2. - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти “
Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
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. Подмярката ще се изпълнява на
територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
1. земеделски стопани;
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 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2., регистрирани по ТЗ или ЗК.
Кандидатите по т.1 и 2 трябва да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП и СПО (стандартен
производствен обем) на стопанството ≥2000 евро;
Допустими дейности:
Допустими дейности са: 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
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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 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;
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 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 Олщността. 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 2014-2020 г.;
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;
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 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, включени в т. 1 10.
Недопустими са разходите съгласно Чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка
19.2
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Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 100 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
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 проектите и тяхната тежест:
1. с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – 20т.
2. с инвестиции за въвеждане на нови и технологии и иновации в преработвателната промишленост – 20т.
3. с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на
емисиите при производство на енергия от биомаса – 15т.
4. 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. с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от
преработвателната промишленост -5т.
6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони /до 3 работни
места 10т., над 3 работни места 20т./ – 20т.

Отворена процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. –
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за
ВОМР на МИГ Харманли
"МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа. Бюджет на приема: 1 320 000,00 лв.
Проектните предложения се подават електронно в ИСУН 2020 - код на процедурата в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ Подмярка 6.4. - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Подмярка 6.4„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Цели и обхват на мярката
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.
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Подмярката ще се изпълнявана територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или
Закона за кооперациите;
2. Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 2000 евро стандартен производствен
обем);
3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които кандидатстват за инвестиция само за дейността, за
която са регистрирани;
• Задължително условие: Кандидатите да имат седалище, клон със седалище или съответно постоянен адрес (за
физическите лица) на територията на МИГ Харманли.
Допустими дейности:
Допустими дейности са: 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; 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 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;
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
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер - 75% от общите допустими разходи и при спазване на
правилата за „минимална помощ“
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“ - 10т.
• Проекти, включващи иновации -15т.
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• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм -10т.
• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват – 10т.
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване -10т.
• Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“ – 5т.
• Проекти на тютюнопроизводители – 5т.
• Проекти в секторите компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия;
печатарска промишленост; информационни технологии – 15т.
• Проекти, създаващи добавена стойност и нови работни места – проекти за производствени дейности и
създаващи нови работни места. До 3 работни места - 10т., над 3 работни места– 20т.
Подмярката се изпълнява при спазване на правилата по “de minimis” – едно предприятие и неговите свързани
предприятия могат да получат не повече от 200 000 евро финансова помощ за период от 3 приключили финансови
години.

Отворена процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на
МИГ Харманли
"МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа. Бюджет на приема: 1 023 745,00 лв.
Проектните предложения се подават електронно в ИСУН 2020 - код на процедурата в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
Цели: 1. Подобряване на средата на живот на територията на МИГ Харманли;
2. Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги за населението;
Обхват: По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и
съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи,
науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта,
благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. Изпълнява се на територията на МИГ Харманли.
Допустими получатели:
1. Община Харманли
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и
културния живот;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;
4. ВиК оператори за дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в
т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони
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Допустими дейности:
Допустими дейности са: 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 2. Изграждане,
реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж.
в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и
съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 3. Изграждане
и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от общинско значение; 4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 5. Реконструкция и/или
ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност; 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура; 7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната
планировка и подобряване на прилежащите пространства; 8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. Не се
подпомагат определени дейности, попадащи в обхвата на ОПРР съгласно приложение към Раздел 14.
Дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища,
улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях са допустими, ако са изградени или
реконструирани ВиК системите, или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за
период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на
съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане,
ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване
списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на
подземни мрежи за широколентов интернет.
Дейностите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности за доизграждане, без ново строителство на
канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони са допустими, ако съответстват на
Плановете за управление на речните басейни. Дейностите за изграждане и/или реконструкция на
водоснабдителни системи и съоръжения са допустими само на територията на общини с консолидирани ВиК
оператори.Дейностите за доизграждане, без ново строителство на канализационна мрежа (в т.ч. и съоръжения за
пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони са допустими, след като
бъдат определени конкретните нужди в регионалните ПИП и ако е налице висока степен на изграденост на
канализационната мрежа (между 90% и 100%) и/или отпадъчните води се заустват във водно тяло, определено
за питейно-битово водоснабдяване или санитарно-охранителна зона, или е осигурено пречистване на
отпадъчните води; имат необходимите разрешителни по ЗВ и/или за ползване на водния обект за заустване на
отпадъчните води и се постигат целите, поставени в разрешението за заустване. Дейностите за доизграждане на
канализационна мрежа са допустими ако е предвидено след доизграждането и тя да бъде свързана към
съществуващата канализационна мрежа.
Допустими разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на
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актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на
патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя,
разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за
подпомагане по подмярката.
Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 200 000 евро.
Интензитет на финасовата помощ и размер на финансовата помощ:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер За общини, ЮЛНЦ в обществена полза и читалища се
предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. 70% от общите допустими
разходи за проекти извън горните случаи.
Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро за един обект.
Тези дейности са допустими, ако обектите не са обявени за недвижима културна ценност от национално и
световно значение.
Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не
може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
• Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. - 20т.
• Проекти, обхващащи територията на повече от едно или осигуряващи ползи за повече от едно населено място
-15т.
• Проекти за подобряване на публична инфраструктура -20т.
• Проекти, осигуряващи базови услуги за населението – 20т.
• Проекти, консултирани с местната общност -20т.
• Кандидати, които не са получили до момента помощ от Общността за подобна инвестиция – 5т.
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Отворена процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от
Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли
"МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа. Бюджет на приема: 40 000,00 лв.
Проектните предложения се подават електронно в ИСУН 2020 - код на процедурата в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
Цели: 1.
Повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез възраждане на традиции,
занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти чрез местни, народни знания и начини,
базирани на местното наследство;
2.
Запазване на историческата, културна и природна идентичност на територията;
Обхват: По мярката се подпомагат проекти, които водят до запазване и възстановяване на историческата,
културната, природната и селска идентичност на територията. Изпълнява се на територията на МИГ Харманли.
Мярката отговаря на целите, описани в параграф 19 и е в обхвата на чл.20 , параграф 1е от Регламент (ЕО) №
1305/2013г. на Европейския парламент и на Съвета.
Мярката е различна от включената подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ в ПРСР 2014-2020г., тъй като
дейностите по нея не са за изграждане на инфраструктура и инвестиции. Разграничението между нея и
останалите подмерки от мярка 7 основни услуги и обновяване на населените места от ПРСР 2014-2020г. е в
това, че по подмярка 7.6 от СМР не се подпомагат инвестиционни дейности за изграждане, реконструкция и
ремонт на обекти, а само дейности в областта ня нематериалното наследство на територията.
Допустими получатели:
1. Община Харманли
2. Юридически лица с нестопанска цел или читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.
3. МИГ Харманли, при спазване на условията на чл. 19 от Наредба №22/14.12.2015г.
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Харманли и
да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ 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 жители за
повишаване на туристическата атрактивност на територията, развитие на териториалната идентичност и
опазване на селското, природно и културно наследство.
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1.
Туристическа атрактивност и териториална идентичност: Ще се подпомагат проекти, които водят до
подпомагане на туристическата атрактивност и запазват териториалната идентичност на територията. 2.
Културно, историческо и природно наследство. По мярката ще се подпомагат проекти, които
възстановяват или обогатяват представянето на местното наследство, на местното селско наследство,
природното наследство и насърчават неформални способи за предаване на знания: Проучвания и изработване на
материали, във връзка с документиране и/или популяризиране на местното културно, историческо и/или
природно наследство; Временни и постоянни тематични изложби; Концерти; Филми, видео клипове или
мултимедийни възстановки;
Разработване и разпространяване на информационни материали различни от
обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози,.... ); Разработване и представяне на
макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит, издаване на
книги и други печатни материали;
Конкурси; Подготовка и организация на местни празници – събори,
панаири, фестивали, изложения и др.
Допустими 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 :
Разходи за проучвания и информационни дейности;
Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия;
Разходи за популяризиране на нематериалното наследство
Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми, за групи, работещи за съхранение на местните
традиции и обичаи;
Разходи за опазване на природното наследство /информационни кампании и други мероприятия,
информационни, рекламни материали, изследвания и др.
Разходи за закупуване на оборудване, когато е свързано с дейностите по проекта;
Други разходи, отговарящи на целите на мярката.
Недопустими са разходите съгласно чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 2 500 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер За община Харманли и ЮЛНЦ в обществена полза и читалища се
предвижда 100% финансиране, когато проектите са в обществена полза и не генерират приходи. Финансовата помощ,
във всички останали случаи е 70% от допустимите разходи.
Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:
• Проекти, отговарящи на приоритетите и целите на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. - 15т.
• Проекти, обхващащи територията на повече от едно или осигуряващи ползи за повече от едно населено място -20т.
• Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности -20т;
• Проекти, насочени към млади хора и/или жени – 20т.
• Проекти, предлагащи дейности, които са значими за идентичността на района/културни празници, местни обичаи и
занаяти, природни забележителности/.-20т.
• Проекти, консултирани с местната общност -5т.
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Отворена процедура за прием на проектни предложения по мярка 22
„Популяризиране на местните продукти и услуги“ от Стратегията за ВОМР
на МИГ Харманли
"МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения по мярка 22 Популяризиране на местните
продукти и услуги.
Период на прием: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа. Бюджет на приема: 50 000,00 лв.
Проектните предложения ще се подават електронно в ИСУН 2020 - код на процедурата в ИСУН 2020:
BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“ Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“.
Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“
Цели и обхват на мярката:
Мярката има следните специфични цели:
Цели: 1. Повишаване 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 получатели:
Юридически лица с нестопанска цел;
Сдружения на производители или браншови организации;
МИГ Харманли, при спазване на условията на чл.19 от Наредба №22/14.12.2015г.
Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Харманли и да
осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ 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 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;
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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.
Не е допустимо финансиране на разходи за инвестиция или дейност, получила финансиране от ЕСИФ, чрез стратегия
за ВОМР.
не са допустими за финансиране разходи:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за
съответната операция;
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и
застрахователни разходи по лизингов договор;
6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не покъсно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни,
закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички
свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на
архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от
МИГ;
16. заявени за финансиране, когато надвишават определените референтни разходи;
Финансови параметри на проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 2 500 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 25 000 евро.
Интензитет на финансовата помощ и размер на финансовата помощ:
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 проектите и тяхната тежест:
• Проекти, обхващащи повече от три от икономическите сектори в общината /НКИД 2008/- 20т.
• Проекти, предлагащи промотиране на продуктите и услугите от територията -20т.
• Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности -5т;
• Проектът, надгражда предишни успешно изпълнени проекти -5т.
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• Проекти, предлагащи дейности, които са значими за идентичността на района -30т.
• Устойчивост на резултатите от проекта – налице и измерими -20т.
Подмярката се изпълнява при спазване на правилата по “de minimis” – едно предприятие и неговите свързани
предприятия могат да получат не повече от 200 000 евро финансова помощ за период от 3 приключили финансови
години.
АДРЕС И КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С НАС
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“
гр. Харманли 6450, ул. „Петко Каравелов” № 2
телефон: 0373/8 20 80
E-mail: mig.harmanli@gmail.com
Web: www.mig-harmanli.org

ЕКИП НА МИГ ХАРМАНЛИ
1. ДИАНА ГОЧЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – 0882/630615
2. ПЕТЯ ИВАНОВА – ЕКСПЕРТ – 0884/905405
3. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ – 0884/802043
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ХАРМАНЛИ
1. ВЕЛИЧКО СЯНКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС (ЕТ „Сянков – Величко Иванов)
2. ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ - ЧЛЕН
НА УС
3. ДИМЧО НАЛБАНТОВ – ЧЛЕН НА УС – (ЕТ „Скорост – Димчо Налбантов“)
4. ТОНКА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН НА УС – („Фемили“ ООД)
5. ТЕОДОРА ЦЕНЕВА – ЧЛЕН НА УС
6. АНТОН МОЛЛОВ – ЧЛЕН НА УС
7. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ЧЛЕН НА УС
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