
брой 5, 2021 г., 

Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.145 
МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/марке-
тинг на селскостопански продукти“

Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група Девня 
– Аксаково“ кани желаещите да пред-
ставят проектни предложения по 
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански про-
дукти“, включена в Стратегията 
за Водено от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ Девня – Акса-
ково“, финансирана по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА 
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 4.2 „Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“, фи-
нансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020г. са:

• Земеделски стопани;

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ стартира прием на 
проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с 

подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020”

• Признати групи или организации на 
производители или такива, одобрени 
за финансова помощ по мярка 9. „Уч-
редяване на групи и организации на 
производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

• Еднолични търговци и юридически 
лица, различни от кандидатите по т. 
1 и 2.

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/
получателят на финансова помощ 
има постоянен адрес (за физически-
те лица), или седалище и адрес на 
управление (за еднолични търговци и 
юридическите лица), на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъщест-
вява дейностите по проект на същата 
територия

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 4.2. „Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от Стратегия за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана 
по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. ще 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомагане 
дейности: 

1. внедряване на нови и/или модер-
низиране на наличните мощности и 
подобряване на използването им; 

2. внедряване на нови продукти, про-
цеси и технологии; 

3. намаляване на себестойността на 
произвежданата продукция; 

4. постигане на съответствие с ново-
въведени стандарти на ЕС; 

5. подобряване на сътрудничеството 

с производителите на суровини; 
6. опазване на околната среда, 

включително намаляване на вредните 
емисии и отпадъци;

7. подобряване на енергийната ефек-
тивност в предприятията; 

8. подобряване на безопасността и 
хигиенните условия на производство 
и труд;

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

10. подобряване на възможностите 
за производство на биологични храни 
чрез преработка на първични земедел-
ски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя за 
извършване на инвестиции в следни-
те избрани производствени сектори, 
свързани с преработката/маркетинга 
на селскостопански продукти:

• мляко и млечни продукти, вклю-
чително яйца от птици, с изключение 
на производство, преработка и/или 
маркетинг на продукти, наподобяващи/
заместващи мляко и млечни продукти;

• месо и месни продукти;
• плодове и зеленчуци, включително 

гъби;
• пчелен мед и пчелни продукти с 

изключение на производство, прера-
ботка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи пчелен мед 
и пчелни продукти; 

• зърнени, мелничарски и нишестени 
продукти с изключение на производ-
ство, преработка и/или маркетинг на 
хляб и тестени изделия;

• растителни и животински масла и 
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мазнини с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на масли-
ново масло;

• технически и медицински култури, 
включително маслодайна роза, билки и 
памук, с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на тютюн и 
тютюневи изделия, захар и сладкарски 
изделия;

• готови храни за селскостопански 
животни (фуражи);

•  гроздова мъст, вино и оцет.
Дейностите по проекта, са допустими, 

ако са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по насто-

ящата процедура са следните разходи:
4.1. Изграждане, придобиване и мо-

дернизиране на сгради и други недви-
жими активи, свързани с производството 
и/или маркетинга, включително такива, 
използвани за опазване компонентите 
на околната среда;

4.2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и оборуд-
ване, необходими за подобряване на 
производствения процес по преработка 
и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включи-
телно охлаждане, замразяване, сушене, 
съхраняване и др. на суровините или 
продукцията;

б) производство на нови продукти, въ-
веждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната 
среда;

г) производство на енергия от въз-
обновяеми енергийни източници за 
собствените нужди на предприятието, 
включително чрез преработка на расти-
телна и животинска първична и вторична 
биомаса;

д) подобряване на енергийната ефек-
тивност и за подобряване и контрол на 

качеството и безопасността на сурови-
ните и храните;

4.3. 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;

4.4. Закупуване на сгради, помещения 
и други недвижими имоти, необходими 
за изпълнение на проекта, предназна-
чени за производствени дейности на 
територията на селски район;

4.5. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
транспортни средства, включително 
хладилни такива, за превоз на суровини-
те или готовата продукция, използвани и 
произвеждани от предприятието;

4.6. Изграждане/модернизиране, 
включително оборудване на лабора-
тории, които са собственост на канди-
дата, разположени са на територията 
на предприятието и са пряко свър-
зани с нуждите на производствения 
процес, включително чрез финансов 
лизинг;

4.7. Закупуване на софтуер, включи-
телно чрез финансов лизинг;. 

4.8. за ноу-хау, придобиване на 
патентни права и лицензи, за регис-
трация на търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта;

4.9. Разходи, свързани с проекта:
а) Разходи за предпроектни проуч-

вания, такси, хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти. Допустимите 
разходи за проектиране се изчисляват 
върху допустимите разходи за проекти-
рания обект;

б) Разходи свързани с консултации за 
екологична и икономическа устойчивост 
на проекти, проучвания за техническа 
осъществимост на проекта, извършени 
както в процеса на подготовка на про-
екта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на негово-
то изпълнение, Разходи за разработване 
на бизнес план, включващ предпроектни 
изследвания и маркетингови стратегии 
или попълване на анализ разходи- ползи 
(финансов анализ), извършване на пред-
проектни проучвания и окомплектоване 
на пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и от-
читането на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта, които не могат 
да надхвърлят 5 на сто от размера на 
допустимите разходи.

4.10. Разходите посочени в т. 4.9а и 
т.4.9б не могат да надхвърлят 12 на сто 
от общия размер на допустимите разхо-
ди по проекта. 

Разходите по проекта, с изключение 
на разходите по т. 9 са допустими, ако 
са извършени след подаване на заяв-
лението за подпомагане.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА 
ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ:

Начален срок за подаване на проект-
ните предложения: 13.12.2021 г.

Краен срок за подаване на проекните 
предложения 16.01.2022 г., 17,00 часа

В рамките на определените срокове 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020 на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg.

Всяко проектно предложение, което 
е подадено след обявените крайни 
срокове не се присъединява към оцени-
телната сесия и не подлежи на оценка.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж Таб-
лица 1)

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата про-
цедурата за подбор на проектни предло-
жения BG06RDNP001-19.145 МИГ „Девня 
– Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопан-

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕЗФРСР(сума/про-
цент)

Национално съфинансиране(су-
ма/процент)

 (100%) 300 000,00 лева (90%) 270 000,00 лева (10%) 30 000,00 лева

Таблица 1
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ски продукти“ е 300 000,00 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект по 
настоящата процедура е левовата рав-
ностойност на 15 000 евро (29 337,00 
лева) .

Максималната стойност на общите 
допустими разходи по настоящата про-
цедура е левовата равностойност на 200 
000 евро (391 160,00 лева).

Минимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ предоставена по 
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ 
за един проект е 7500 евро (14 668,50 
лева) - 50% от минималния размер на 
общите допустими разходи. 

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ предоставена 
по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти“ 
за един проект е 100 000 евро (195 580,00 
лева) - 50% от максималния размер на 
общите допустими разходи.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж Таблица 2)

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМА-
ЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров – 
Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 
924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. 
Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Пет-
лешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необходими 
за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвес-
тиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти“ от Стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са 
публикувани на интернет страницата на 
СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://

www.migda.org и на сайта на Инфор-
мационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Евро-
пейските и структурни и инвестиционни 
фондове /ИСУН 2020/ в модула за елек-
тронно кандидатстване: http://eumis2020.
government.bg/.

5. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРО-
ЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се из-
вършва изцяло по електронен път чрез 
попълване на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване. Подаването на фор-
муляра и придружителните документи 
чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Струк-
турните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) се извършва единствено с 
използването на валиден Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg

Критерии Брой точки

I. Проекти с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в 
преработвателната промишленост.

5

II. Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включи-
телно такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса.

5

III. Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти. 5
IV. Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земедел-

ските стопани и предприятия от преработвателната промишленост.
10

V. Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост на територията 
на селските райони:

35

1. до 3 работни места включително; 10
2. от над 3 до 5 работни места включително; 20
3. над 5 работни места; 35
VI. Проекти с включени инвестиции, насочени към чувствителните сектори: 30
1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“; 30
2. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“; 30
3. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“. 30
Максимален брой точки 90

Таблица 2
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1. Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г., чрез Водено от 
общностите местно развитие.

3. Наименование на процедурата:
Процедура, чрез подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.145 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“.

6. Цели на предоставяната без-
възмездна финансова помощ по 
процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата:
Финансирането на проекти на терито-

рията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие, подкрепена от Евро-
пейски земеделски фонд за развитие 
на селските райони, чрез ПРСР 2014 
–2020г., цели постигането на ефект от 
концентриране на подкрепата върху 
интервенциите, които имат най -голяма 
добавена стойност по отношение на 
преодоляването на икономическите и 
социалните различия в развитието на 
териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „отдо-
лу-нагоре“, местните общности форму-
лират, избират и одобряват приоритети 
и стратегия за интегрирано развитие на 
територията и общностите и допринася 
за постигане на специфичните цели за 
всяка програма. Основните предизви-
кателства, свързани с прилагане на 
ВОМР в програмен период 2014 - 2020, 
засягат необходимостта от създаване 
на заетост (включително алтернативна) 
и използване на местния потенциал 
за растеж, като се цели подобряване 
качеството на живот и доходите на 
местното население. 

Инвестициите свързани с преработка 
и/или маркетинг на селскостопански 
продукти подкрепят усилията на мест-
ните производители към затваряне на 
производствения цикъл в предприя-
тията, като по този начин увеличават 
своята конкурентоспособност, доходи, 
заетост и производствен капацитет.

 Основна цел на мярката е модерни-
зиране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти 
от местен характер, подобряване на 
цялостната дейност, икономическата 
ефективност и конкурентоспособнос-

тта на предприятия от хранително-пре-
работвателната промишленост на те-
риторията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Изпълнението на дейности по мярка 
4.2 „Инвестиции в преработка/мар-
кетинг на селскостопански продукти“ 
има за цел да генерира развитие в 
земеделският сектор, като повиши кон-
курентоспособността на земеделските 
предприятия и по този начин да осигури 
изпълнението на заложената в Прио-
ритет 1: Повишаване на конкурентос-
пособността на местната икономика и 
възможностите за създаване на местен 
бизнес, Специфична цел 1.2: Модерни-
зиране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти 
от местен характер. 

Финансовата помощ, предоставяна 
по тази мярка е безвъзмездна и се 
предоставя в съответствие с принци-
пите на добро финансово управление, 
публичност, пропорционалност и про-
зрачност.

По мярката ще се подпомагат проек-
ти, които водят до развитие и модерни-
зиране на земеделските стопанства, 
насърчаване развитието на продукти 
от местен характер подобряване на 
цялостната дейност, икономическата 
ефективност и конкурентоспособнос-
тта на предприятия от хранително-пре-
работвателната промишленост на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ би след-
вало да постигнат един или повече от 
следните резултати:

• Модернизиране и подобряване на 
цялостната дейност на земеделските 
стопанства с цел насърчаване разви-
тието на продукти от местен характер; 

• Повишаване на икономическата 
ефективност и конкурентоспособнос-
тта предприятия от хранително-пре-
работвателната промишленост на те-
риторията на МИГ „Девня – Аксаково“;

Сътрудничеството между произ-
водителите и преработвателите на 
земеделски продукти.

8. Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата: 
(Виж Таблица 1)

Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 

процедурата за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.145 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ е 300 
000,00 лева.

9. Минимален (ако е приложимо) и 
максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект:

Финансови параметри за проектите:
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект 
по настоящата процедура е левовата 
равностойност на 15 000 евро (29 337,00 
лева).

Максималната стойност на общите 
допустими разходи по настоящата 
процедура е левовата равностойност 
на 200 000 евро (391 160,00 лева).

Минимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ предоставена по 
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански проду-
кти“ за един проект е 7 500 евро  (14 
668,50 лева) - 50% от минималния 
размер на общите допустими разходи. 

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ предоставена 
по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански про-
дукти“ за един проект е 100 000 евро  
(195 580,00 лева) - 50% от максималния 
размер на общите допустими разходи.

10. Процент на съфинансиране:
Финансовата помощ се предоставя 

в рамките на наличните средства по 
мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански проду-
кти“ по бюджета, заложен в Стратегия-
та за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020г.

Интензитетът на финансовата по-
мощ Финансовата помощ за одобрени 
проекти е в размер 50 на сто от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи за проекти, пред-
ставени от микро-, малки или средни 
предприятия.

Разликата между пълния размер 
на одобрените разходи и размера на 
финансовата помощ се осигурява от 
кандидата, като участието на кандида-
та може да бъде само в парична форма.

11. Допустими кандидати :
11.1. Общи изисквания за допусти-

Условия за кандидатстване BG06RDNP001-19.145 
МИГ „Девня - Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ – Резюме

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕЗФРСР(сума/про-
цент)

Национално съфинансиране(су-
ма/процент)

 (100%) 300 000,00 лева (90%) 270 000,00 лева (10%) 30 000,00 лева

Таблица 1
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мост на кандидата:
Допустими кандидати по мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“, фи-
нансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020 г. са:

• земеделски стопани;
• признати групи или организации на 

производители или такива, одобрени 
за финансова помощ по мярка 9. „Уч-
редяване на групи и организации на 
производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

• еднолични търговци и юридически 
лица, различни от кандидатите по т. 
1 и 2.

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/
получателят на финансова помощ 
има постоянен адрес (за физически-
те лица), или седалище и адрес на 
управление (за еднолични търговци и 
юридическите лица), на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъщест-
вява дейностите по проект на същата 
територия.

Важно:
В Раздел 24 „Списък на документи, 

които се подават на етап кандидатства-
не“ от Условията за кандидатстване са 
посочени документите, които трябва да 
се приложат, за да се удостовери до-
пустимостта на кандидата. Условията, 
за които не е предвиден документ, се 
проверяват служебно.

13. Дейности, допустими за финан-
сиране:

13.1. Допустими дейности:
По мярка 4.2. „Инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от Стратегия за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана 
по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. ще 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомагане 
дейности: 

• внедряване на нови и/или модер-
низиране на наличните мощности и 
подобряване на използването им; 

• внедряване на нови продукти, про-
цеси и технологии; 

• намаляване на себестойността на 
произвежданата продукция; 

• постигане на съответствие с ново-
въведени стандарти на ЕС; 

• подобряване на сътрудничеството с 
производителите на суровини; 

• опазване на околната среда, вклю-
чително намаляване на вредните еми-
сии и отпадъци;

• подобряване на енергийната ефек-
тивност в предприятията; 

• подобряване на безопасността и 
хигиенните условия на производство 
и труд;

• подобряване на качеството и без-
опасността на храните и тяхната про-
следяемост;

• подобряване на възможностите 
за производство на биологични храни 
чрез преработка на първични земедел-
ски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя за 
извършване на инвестиции в следни-

те избрани производствени сектори, 
свързани с преработката/маркетинга 
на селскостопански продукти:

1. мляко и млечни продукти, вклю-
чително яйца от птици, с изключение 
на производство, преработка и/или 
маркетинг на продукти, наподобяващи/
заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително 

гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с 

изключение на производство, прера-
ботка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи пчелен мед 
и пчелни продукти; 

5. зърнени, мелничарски и нишестени 
продукти с изключение на производ-
ство, преработка и/или маркетинг на 
хляб и тестени изделия;

6. растителни и животински масла 
и мазнини с изключение на производ-
ство, преработка и/или маркетинг на 
маслиново масло;

7. технически и медицински култури, 
включително маслодайна роза, билки и 
памук, с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на тютюн и 
тютюневи изделия, захар и сладкарски 
изделия;

8. готови храни за селскостопански 
животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет.
Дейностите по проекта, са допусти-

ми, ако са извършени след подаване 
на заявлението за подпомагане.

13.2. Условия за допустимост на 
дейностите:

Общи условия:
1. Финансова помощ се предоставя 

за извършване на инвестиции и за 
производство на енергия чрез прера-
ботка на първична и вторична биомаса 
от растителни и животински продукти 
с изключение на биомаса от рибни 
продукти при спазване на специфич-
ните условия по този раздел и при 
условие, че енергията ще се използва 
за собствено потребление, свързано с 
дейностите, попадащи в някои от сек-
торите по раздел 13.1.

2. Продуктите от допустимите за фи-
нансова помощ сектори по раздел 13.1, 
за чиято преработка и/или маркетинг се 
кандидатства, трябва да са описани в 
приложение № І по чл. 38 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

3. Съответствието на проектите със 
секторите по раздел 13.1 се опреде-
ля въз основа на селскостопанските 
продукти, за чиято преработка и/или 
маркетинг се кандидатства, както и 
получените крайни продукти.

4. За подпомагане по реда на тези Ус-
ловия за кандидатстване кандидатите 
следва да представят бизнес план по 
образец съгласно приложение № 10, 
който съдържа подробно описание на 
планираните инвестиции и дейности 
за 5-годишен период, а в случаите на 
инвестиции за извършване на строи-
телно-монтажни работи – за 10-годи-
шен период.

Специфични условия:
5. Финансова помощ се предоставя 

за инвестиции за производство на 
енергия от възобновяеми енергийни 
източници, включително проекти с 
инвестиции за производство на елек-
трическа и/или топлинна енергия или 
енергия за охлаждане и/или производ-
ство на биогорива и течни горива от 
биомаса. Инвестициите се подпомагат, 
ако са за собствено потребление и 
същите не надхвърлят необходимото 
количество енергия за покриване нуж-
дите на предприятието. Капацитетът на 
инсталациите не трябва да надвишава 
мощност от 1 мегават.

6. При комбинирано топло- и елек-
тропроизводство капацитетът на ин-
сталацията трябва да съответства 
на необходимата за дейностите на 
предприятието полезна топлоенергия.

7. При производство на електроенер-
гия от биомаса инсталациите трябва 
да произвеждат най-малко 10 на сто 
топлинна енергия.

8. Проекти с инвестиции за производ-
ство на биогорива и течните горива от 
биомаса се подпомагат при условие, 
че отговарят на критериите за устой-
чивост, определени в чл. 37 – 40 от 
Закона за енергията от възобновяеми 
източници.

9. Използваните за производство на 
биоенергия, включително биогорива, 
суровини от зърнени и други богати на 
скорбяла култури, захарни и масло-
дайни култури и суровини, които се 
използват за фуражи, не трябва да 
надхвърлят 20 на сто от общия обем 
суровини, използвани за това произ-
водство. Ограничението не се прилага 
за отпадъчни продукти от култури, кои-
то не се използват за фуражи.

10. При производство на биоенергия 
кандидатът трябва да докаже наличи-
ето на суровинна база за периода на 
изпълнение на бизнес плана.

11. Към заявлението за подпомагане 
се прилага анализ, удостоверяващ 
изпълнението на условията по т. 5 – 9, 
изготвен и съгласуван от правоспособ-
но лице с компетентност в съответната 
област.

За подпомагане по мярката канди-
датите представят бизнес план по 
образец съгласно Приложение №10 , 
който съдържа подробно описание на 
планираните инвестиции и дейности 
за 5-годишен период, а в случаите на 
инвестиции за създаване на трайни 
насаждения или извършване на стро-
ително-монтажни работи – за 10-годи-
шен период.

13.3  Безвъзмездна финансова 
помощ не се предоставя:

По мярка 4.2. „Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ от Стратегия за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана 
по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020 г. не се 
предоставя финансова помощ за: 

1. Проекти, включващи инвестиции, 
които не отговарят на разпоредбите на 
Закона за опазване на околната среда, 
Закона за биологичното разнообразие 
или/и Закона за водите.

2. Проекти, включващи инвестиции 
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за преработка на селскостопански про-
дукти в неселскостопански продукти 
извън приложение № I от ДФЕС или 
памук за проекти, които:

2.1. са подадени от кандидати големи 
предприятия, или

2.2. не се осъществяват на терито-
рията на МИГ „Девня – Аксаково“

3. Проектите, представени от при-
знати групи или организации на произ-
водители трябва да са пряко свързани 
с основната земеделска дейност на 
членовете и основна за групата/орга-
низацията.

4. Проекти, включващи същите ин-
вестиционни разходи, за които канди-
датът е получил публична финансова 
помощ от държавния бюджет или от 
бюджета на Европейския съюз.

5. Самостоятелни проекти, включ-
ващи само:

5.1. събаряне на стари сгради и про-
изводствени съоръжения;

 5.2. инвестиции в нематериални 
активи;

5.3. единствено маркетинг на про-
дукт/продукти, с изключение на случаи-
те, когато проектът е за пазар на произ-
водители и/или когато тези продукти са 
получени в резултат на преработка на 
селскостопански продукти, извършена 
от кандидата.

14.  Категории разходи, допустими 
за финансиране

14.1. Разходи, допустими за фи-
нансиране:

Допустими за финансиране по 
настоящата процедура са следните 
разходи:

1. Изграждане, придобиване и модер-
низиране 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 оборуд-
ване, необходими за подобряване на 
производствения процес по преработка 
и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включи-
телно охлаждане, замразяване, суше-
не, съхраняване и др. на суровините 
или продукцията;

б) производство на нови продукти, 
въвеждане на нови технологии и про-
цеси;

в) опазване компонентите на окол-
ната среда;

г) производство на енергия от въз-
обновяеми енергийни източници за 
собствените нужди на предприятие-
то, включително чрез преработка на 
растителна и животинска първична и 
вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефек-
тивност и за подобряване и контрол на 
качеството и безопасността на сурови-
ните 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;

4. Закупуване на сгради, помещения 
и други недвижими имоти, необходими 
за изпълнение на проекта, предназна-
чени за производствени дейности на 
територията на селски район;

5. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
транспортни средства, включително 
хладилни такива, за превоз на сурови-
ните или готовата продукция, използва-
ни и произвеждани от предприятието;

6. Изграждане/модернизиране, вклю-
чително 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. Закупуване на софтуер, включи-
телно чрез финансов лизинг;. 

8. за ноу-хау, придобиване на патент-
ни права и лицензи, за регистрация 
на търговски марки и процеси, необ-
ходими за изготвяне и изпълнение на 
проекта;

9. Разходи, свързани с проекта:
а) Разходи за предпроектни проуч-

вания, такси, хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти. Допустимите 
разходи за проектиране се изчисляват 
върху допустимите разходи за проек-
тирания обект ;

б) Разходи, свързани с консултации 
за екологична и икономическа устой-
чивост на проекти, проучвания за 
техническа осъществимост на проекта, 
извършени както в процеса на подго-
товка на проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и 
по време на неговото изпълнение, Раз-
ходи за разработване на бизнес план, 
включващ предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи - ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и от-
читането на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта, които не могат 
да надхвърлят 5 на сто от размера на 
допустимите разходи.

10. Разходите посочени в т. 9а и т.9б 
не могат да надхвърлят 12 на сто от 
общия размер на допустимите разходи 
по проекта. 

Разходите по проекта, с изключение 
на разходите по т. 9 са допустими, ако 
са извършени след подаване на заяв-
лението за подпомагане.

4.2. Условия за допустимост на 
разходите:

1. Разходите за закупуване на земя, 
сгради и други недвижими имоти не 
могат да надхвърлят 10 на сто от общия 
размер на допустимите разходи по т. 1,2 
и по т. 5-8 от раздел 14.1.

2. Разходите по т.9 и т.10 на раздел 
14.1 са допустими, ако са извършени не 
по-рано от 1 януари 2014 г., независимо 
дали всички свързани с тях плащания 
са направени.

3. Дейностите и разходите по проек-
та, с изключение на разходите по т.9 и 
т.10 на раздел 14.1, са допустими, ако 
са извършени след подаване на заяв-

лението за подпомагане, независимо 
дали всички свързани с тях плащания 
са направени.

4. Разходите за закупуване на земя, 
сгради и други недвижими имоти – 
недвижима собственост, свързани с 
дейностите по проекта са допустими 
за финансиране до размера на данъч-
ната им оценка, валидна към датата на 
подаване на проектното предложение. 
В случай че към датата на придобива-
нето данъчната оценка е с по-ниска 
стойност, допустими за финансиране 
са разходи до този размер.

5. Закупуването чрез финансов 
лизинг на активите е допустимо, при 
условие че ползвателят на помощта 
стане собственик на съответния актив 
не по-късно от датата на подаване на 
заявката за междинно или окончателно 
плащане за същия актив.

6. Комисията за подбор на проектни 
предложения извършва оценка на ос-
нователността на предложените за фи-
нансиране разходи по раздел 14.1 чрез 
съпоставяне на предложените разходи 
с определените от РА референтни 
разходи за допустими за финансиране 
активи и услуги и/или сравняване на 
представени оферти.

7. Списък с активите, дейностите и 
услугите, за които са определени рефе-
рентни разходи, е публикуван на елек-
тронната страница на РА и е включен 
като приложение №17 към Условията 
за кандидатстване.

8. За всеки заявен за финансира-
не разход по раздел 14.1, който към 
датата на подаване на проектното 
предложение е включен в списъка с 
активите, дейностите и услугите, за кои-
то са определени референтни разходи 
Приложение №17 към УК, кандидатът 
представя една независима оферта в 
оригинал, която съдържа наименова-
нието на оферента, срока на валидност 
на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, 
подробна техническа спецификация на 
активите/услугите, цена, определена в 
левове или евро с посочен ДДС, ведно 
с направени от кандидата запитвания 
за оферти съгласно приложение № 
12 (офертата се прилага за всеки до-
пустим разход, който към датата на 
подаване на заявлението за подпома-
гане е включен в списъка с активите, 
дейностите и услугите, за които са оп-
ределени референтни разходи и не се 
отнася при кандидатстване за разходи 
за закупуване на земя, сгради и друга 
недвижима собственост, както и за раз-
ходи за извършени услуги от държавни 
или общински органи и институции). 
Комисията за подбор на проектни пред-
ложения извършва съпоставка между 
размера на определения референтен 
разход и на предложения за финанси-
ране от кандидата, като одобрява за 
финансиране разхода до по-ниския 
му размер.

9. За всеки заявен за финансира-
не разход по раздел 14.1, който към 
датата на подаване на проектното 
предложение не е включен в списъка 
с активите, дейностите и услугите, 
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за които са определени референт-
ни разходи, кандидатът представя 
най-малко три съпоставими независи-
ми оферти в оригинал, които съдържат 
наименование на оферента, срока на 
валидност на офертата, датата на 
издаване на офертата, подпис и печат 
на оферента, подробна техническа 
спецификация на активите/услугите, 
цена, определена в левове или евро 
с посочен ДДС, ведно с направени от 
кандидата запитвания за оферти съ-
гласно приложение № 12 – (офертите 
се прилагат за всеки допустим разход, 
който към датата на подаване на про-
ектното предложение не е включен 
в списъка с активите, дейностите и 
услугите, за които са определени ре-
ферентни разходи и не се отнася при 
кандидатстване за разходи за закупу-
ване на земя, сгради и друга недви-
жима собственост, както и за разходи 
за извършени услуги от държавни или 
общински органи и институции). Канди-
датът представя и решение за избор 
на индикативна оферта, а когато не е 
избрал най-ниската оферта – и писме-
на обосновка за мотивите, обусловили 
избора му. В тези случаи Комисията 
за подбор на проектни предложения 
извършва съпоставка между размера 
на разхода, посочен във всяка от пред-
ставените оферти, като одобрява за 
финансиране разхода до най-ниския 
му размер, освен ако кандидатът е 
представил мотивирана обосновка за 
направения избор.

10. Оферентите, когато са местни 
лица, трябва да са вписани в търгов-
ския регистър, а оферентите – чуж-
дестранни лица, следва да представят 
документ за правосубектност съгласно 
националното им законодателство. 
Оферентите на строително-монтажни 
работи, местни и чуждестранни лица, 
трябва да бъдат вписани в Централен 
професионален регистър на строителя 
съгласно Закона за Камарата на стро-
ителите и да могат да извършват стро-
ежи и/или отделни видове строителни 
и монтажни работи от съответната 
категория съгласно изискванията на 
чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на 
строителите. Изискването за вписване 
в търговския регистър не се прилага 
за Националната служба за съвети в 
земеделието, физически лица, предос-
тавящи услуги по т. 9 на раздел 14.1.

11. Когато за заявения за финанси-
ране разход кандидатът е представил 
съпоставими оферти, независимо че 

разходът е включен в списъка с акти-
вите, дейностите и услугите, за които 
са определени референтни разходи, 
Комисията за подбор на проектни 
предложения извършва съпоставка 
между размера на разхода, посочен 
във всяка от представените оферти, и 
размера на определения референтен 
разход, като одобрява за финансиране 
разхода до най-ниския му размер. Ко-
гато кандидатът е представил мотиви-
рана обосновка за направения избор, 
съпоставката се извършва между 
размера на определения референтен 
разход и размера на предложения за 
финансиране разход, като РА одобрява 
за финансиране разхода до по-ниския 
му размер.

12. Изискванията по т. 6 – 11 не се 
прилагат по отношение на заявени за 
финансиране разходи за закупуване на 
земя, сгради и други недвижими имоти.

13. За разходите за закупуване на 
софтуер като самостоятелен разход 
без в проектното предложение да 
са включени разходи за материални 
инвестиции, за които този софтуер 
ще бъде използван, кандидатите за-
дължително провеждат процедура за 
избор на изпълнител по реда на ПМС 
№ 160/2016 г. независимо от размера на 
заявената финансова помощ.

14. За разходите за закупуване на 
конфигурация от софтуер и материал-
ни инвестиции, за които този софтуер 
ще бъде използван, при която стой-
ността на софтуера е над 50 на сто от 
общата стойност на конфигурацията, 
кандидатите задължително провеждат 
процедура за избор на изпълнител по 
реда на ПМС № 160/2016 г. независимо 
от размера на заявената финансова 
помощ.

15. Техническите спецификации с 
посочени минимални параметри или 
подробно описание на актива, описани 
в Приложение № 1 Таблица за допус-
тимите дейности и инвестиции, трябва 
да съответстват на описаното в Запит-
ването за оферта (Приложение № 12). 
Въз основа на тях след подписване на 
административния договор следва да 
бъдат проведени процедурите по ЗОП 
или Постановление № 160/2016.

14.3. Недопустими за финансиране 
разходи:

Недопустими за финансиране разхо-
ди по настоящата процедура са:

1. Закупуване на оборудване, машини 
и съоръжения втора употреба;

2. Данък върху добавена стойност 

(ДДС), с изключение на невъзстановим 
ДДС, когато е поет действително и 
окончателно от кандидати, различни от 
лицата, освободени от данък съгласно 
чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху 
добавената стойност;

3. Лизинг, с изключение на финансов 
лизинг при спазване условията по т. 5 
на раздел 14.2;

4. Оперативни разходи, вкл. Разходи 
за поддръжка, наеми, застраховка;

5. Банкови такси, разходи за гаран-
ции, изплащане и рефинансиране на 
лихви;

6. Принос в натура;
7. Изследвания за разработване на 

нови продукти, процеси и технологии;
8. Търговия на дребно;
9. Сертификация по НАССР (Анализ 

на опасностите и контрол на критич-
ните точки) и по други международно 
признати стандарти;

10. Закупуване на нови машини и 
оборудване, вкл. Компютърен софтуер, 
над пазарната им стойност;

11. Плащания в брой;
12. Лихви и комисиони, печалба на 

лизинговата компания, разходи по 
лихви за рефинансиране, оперативни 
и застрахователни разходи по лизин-
говия договор, в случаите на финансов 
лизинг;

13. Инвестиции, за които са устано-
вени изкуствено създадени условия 
за получаване на помощта, с цел осъ-
ществяване на предимство в противо-
речие с целите на мярката;

14. Инвестиции, които представляват 
обикновена подмяна.

23. Срокове за подаване на проект-
ните предложения:

Kрайният срок за подаване на про-
ектните предложения е 16.01.2022 г., 
17:00 часа.

В рамките на определеният срок 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020.

Подадените след крайния срок 
проектни предложения не се присъе-
диняват към оценителната сесия и не 
подлежат на оценка.

Пъ л н и я т  те к с т  н а  Ус л о в и я т а 
за кандидатстване по процедура 
BG06RDNP001-19.145 МИГ „Девня – 
Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскосто-
пански продукти“, можете да откриете 
на следния адрес: https://migda.org/
shetirinadeseta-pokana 
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

Във връзка със стартиране на прием 
на проектни предложения по процеду-
ра BG06RDNP001-19.145 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскосто-
пански продукти“, МИГ „Девня – Акса-
ково“ проведе четири информационни 
срещи на тема: „Възможности за фи-
нансиране на проектни предложения 

по мярка 4.2 „Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селскостопански 
продукти““. Срещите бяха проведени 
в град Девня на 01.12.2021г. и гр. Акса-
ково на 02.12.2021г. Представени бяха 
всички параметри на мярката, разпи-
сани в Условията за кандидатстване по 
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански про-

дукти“, включващи условия за допус-
тимост на кандидатите, допустими 
дейности по мярката и допустими раз-
ходи за реализацията на проектните 
предложения. След представяне на 
изискванията разписани в Условията 
за кандидатстване бе проведена и 
дискусия, на която заинтересовани 
лица зададоха своите въпроси.

Проведени са информационни срещи във връзка със 
стартиране на прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.145 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


