
ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европей-
ския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските 

райони за периода  2014 – 2020”
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – 

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Дев-
ня – Аксаково“ кани желаещите да 
представят проектни предложения по 
Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“, включена в 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“, финансирана по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Воде-
но от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. 

Цели на процедурата за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“, 
чрез Стратегията за водено от общ-
ностите местно развитие, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, цели 
постигането на ефект от концентри-
ране  на  подкрепата върху интер-
венциите, 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  допри-

нася  за  постигане  на  специфичните  
цели  за  всяка  програма.  Основните 
предизвикателства, свързани с при-
лагане на ВОМР в програмен период 
2014 – 2020г., засягат необходимостта  
от  създаване  на  заетост  (вкл. алтер-
нативна)  и  използване  на  местния 
потенциал  за  растеж,  като  се  цели  
подобряване  качеството  на  живот  и  
доходите  на местното население.  Ин-
вестициите в развитие и стимулиране 
на предприемачество и устойчив биз-
нес и повишаване на инвестициите в 
неземеделските сектори и развитие на 
предприемачеството  на територията 
на МИГ “Девня-Аксаково“ са ключов 
фактор за създаване  на конкурен-
тоспособна и устойчива  икономика 
на територията на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“. 

Основна цел на мярката е развитие 
и стимулиране на предприемачество 
и устойчив бизнес и повишаване на 
инвестициите в неземеделските секто-
ри и развитие на предприемачеството  
на територията на МИГ “Девня – Ак-
саково“.

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е в съответ-
ствие с Приоритет 1: „Повишаване на 
конкурентоспособността на местната 
икономика и възможностите за създа-
ване на местен бизнес“, Специфична 
цел 1.1: Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес, 
заложени в Стратегията за Водено от 

общностите местно развити на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

По мярката ще се подпомагат 
проекти включващи инвестиции в 
неземеделски дейности, насочени 
към развитие на туризъм и развитие 
на услуги от всички сектори и занаяти.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ ще доведат 
до постигане на един или повече от 
следните резултати:

• Изградени и обновени туристиче-
ски обекти за развитие на туристиче-
ските услуги на територията на СНЦ 
„МИГ „Девня – Аксаково“;

• Предоставени услуги свързани с 
грижи за деца, възрастни хора, хора с 
увреждания, здравни услуги, счетовод-
ство и одиторски услуги, ветеринарни 
дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

• Увеличаване на дела на произ-
веждащите енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено 
потребление;

• Развитие на занаятчийството на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково.

• Развитие на неземеделски дей-
ности на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“.

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

Мярка 6.4 „Инвестиционна под-

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“
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Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 750 000,00 лева (90%) 675 000,00 лева (10%) 75 000,00 лева

крепа за неземеделски дейности“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони са:

Земеделски стопани или микро 
предприятия , регистрирани като 
еднолични търговци или юридически 
лица по Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за вероизпо-
веданията, физически лица регистри-
рани по Закона за занаятите. 

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба 22/2015 г.: Кандида-
тът/получателя 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.

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 6.4 „Инвестиционна под-

крепа за неземеделски дейности“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“, финансирана от Европей-
ски земеделски фонд за развитие на 
селските райони,  ще се предоставя 
финансова помощ за следните допус-
тими за подпомагане дейности:

2.1. Изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на 
туристически услуги;

2.2. Предоставяне на услуги свър-
зани с  грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, ве-
теринарни дейности и услуги базирани 
на ИТ и др.;

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

2.4. Занаятчийство, включително 
предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчий-
ски дейности и други неземеделски 
дейности.

3. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
3.1. Финансова помощ ще се предос-

тавя за материални и нематериални 
инвестиции, за създаване и развитие 
на неземеделски дейности в селските 
райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или по-
добренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително, чрез 
лизинг на нови машини и оборудване 
до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разхо-
дите за буква „а“ и „б“:

• Разходи свързани с консултации от-
носно екологичната и икономическата 
устойчивост, включително проучвания 
за техническа осъществимост; Разхо-
ди 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 
отчитането на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта, които не 
могат да надхвърлят 5 на сто от сумата 
на разходите по т. а, т.б и т.г.

• Разходи за хонорари на архитекти и 
инженери, извършени както в процеса 
на подготовка на проекта преди пода-
ване на заявление за подпомагане, 
така и по време на неговото изпълне-
ние, които заедно с разходите свързани 
с консултации не могат да надхвърлят 
12 на сто от сумата на разходите по 
т.а, т.б и т.г.

г) Нематериални инвестиции: при-
добиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, 
лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. “в“ не могат да над-
хвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“.

3.2. Разходите по т. „в“ са допусти-
ми, ако са извършени не по-рано от 1 
януари 2014 г., независимо дали всички 
свързани с тях плащания са направени.

3.3. Дейностите и разходите по т.3.1 
с изключение на разходите по т. „в“ са 
допустими, ако са извършени след 
подаване на заявлението за подпома-
гане, независимо дали всички свързани 
с тях плащания са направени.

4. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО 
ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
30.10.2018 г.

Първи краен срок за подаване на 
проекните предложения 02.12.2018 
г., 23.59 часа

Втори начален срок за подава-

не на проектните предложения: 
30.10.2018 г.

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 31.12.2018 
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 
оценителната сесия и не подлежи на 
оценка.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж 
таблицата по-долу)

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти по 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ е 750 000,00 
лева, съгласно одобрения финансов 
план на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение на 
СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е 
бъде с два срока за кандидатстване в 
зависимост от остатъчния финансов 
ресурс след проведените два приема. 

1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 750 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 
намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ проектни предло-
жения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова помощ 
от ДФЗ).

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПО-
МОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
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левовата равностойност на 10 000 
евро (19 558,00 лева).

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро  (391 160,00 
лева).

Финансовата помощ се предоставя 
в рамките на одобрените по мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“ средства, включени 
във финансовият план на Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, фи-
нансирана от Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

Финансовата помощ не може да 
надвишава 75% от общите допустими 
разходи, при спазване на правилата 
за „минимална помощ“ и при спазване 
на условията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декем-
ври 2013 година относно прилагането 

Критерии Брой точки
I. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии 

водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС
10

II. Проекти, включващи иновации 20
III. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм 20
IV. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на канди-

датстване
10

V. Проекти за производствени дейности 10
VI. Проекти, създаващи работни места 20
създадени до 3 работни места включително 10
създадени от над 3 до 5 работни места включително 15
създадени от над 5 работни места 20
Максимален брой точки 90

на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз към помощта de minimis.

7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж таблицата по-долу)

8. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОР-
МАЦИЯ:

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 
Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необхо-
дими за кандидатстване по мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“ 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 инвестицион-
ни фондове /ИСУН 2020/ в модула за 
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/.

9. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРО-
ЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез попълване на уеб базиран фор-
муляр за кандидатстване. Подаването 
на формуляра и придружителните 
документи чрез Информационната 
система за управление и наблюдение 
на Структурните 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

Условия за кандидатстване по BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня 
Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ - Резюме
Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г. 
Наименование на процедурата:
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.126 
МИГ „Девня Аксаково“ - Мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“

Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“  от Страте-
гия за водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 
следва да се изпълняват на терито-
рията на МИГ-а, включваща тери-
ториите на община Девня и община 

Аксаково.
Цели на предоставената без-

възмездна финансова помощ и 
очаквани резултати:

Финансирането на проекти на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“, чрез Стратегията за водено 
от общностите местно развитие, 
подкрепена от Европейски земедел-
ски фонд за развитие на селските 
райони, цели постигането на ефект 
от концентриране  на  подкрепата 
върху интервенциите, които имат 
най – голяма добавена стойност по  
отношение  на преодоляването на 
икономическите и социалните раз-
личия в развитието на териториите. 

Инвестициите в развитие и сти-

мулиране на предприемачество и 
устойчив бизнес и повишаване на 
инвестициите в неземеделските 
сектори и развитие на предприема-
чеството на територията на МИГ “Де-
вня-Аксаково“ са ключов фактор за 
създаване  на конкурентоспособна  и  
устойчива  икономика на територията 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

Основна цел на мярката е развитие 
и стимулиране на предприемачество 
и устойчив бизнес и повишаване 
на инвестициите в неземеделските 
сектори и развитие на предприема-
чеството  на територията на МИГ 
“Девня – Аксаково“.

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е в съответ-
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ствие с Приоритет 1: „Повишаване 
на конкурентоспособността на мест-
ната икономика и възможностите 
за създаване на местен бизнес“, 
Специфична цел 1.1: Развитие и 
стимулиране на предприемачество 
и устойчив бизнес, заложени в Стра-
тегията за Водено от общностите 
местно развити на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

По мярката ще се подпомагат про-
екти включващи инвестиции в незе-
меделски дейности, насочени към 
развитие на туризъм и развитие на 
услуги от всички сектори и занаяти.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедура-
та: (Виж таблицата)

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти по 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“ е 750 
000,00 лева, съгласно одобрения 
финансов план на Стратегията за 
Водено от общностите местно раз-
витие на МИГ „Девня – Аксаково“

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение 
на СВОМР на МИГ „Девня – Аксако-
во“ е бъде с два срока за кандидат-
стване в зависимост от остатъчния 
финансов ресурс след проведените 
два приема. 

1. Първи прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
750 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
остатъчния финансов ресурс след 
проведения първи прием (одобре-
ният финансов ресурс по мярката 
съгласно СВОМР, намален с дого-
вореният финансов ресурс по първи 
прием, който включва стойността на 
финансовата помощ по одобрените 
от ДФЗ проектни предложения и стой-
ността по одобрените от МИГ „Девня 
– Аксаково“ проектни предложения, 
за които към момента на обявяване 
на приема няма решение за предос-
тавяне на финансова помощ от ДФЗ).

Минимален и максимален раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ за проекта:

Финансови параметри за проек-

тите
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 10 000 
евро  (19 558,00 лева).

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро (391 
160,00 лева) .

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 75% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи. 

Процент съфинансиране:
Финансовата помощ се предос-

тавя в рамките на одобрените по 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“ средства, 
включени във финансовият план на 
Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“, финансирана от Евро-
пейски земеделски фонд за развитие 
на селските райони.

Интензитет и размер на финан-
совата помощ:

Финансовата помощ не може да 
надвишава 75% от общите допус-
тими разходи, при спазване на пра-
вилата за „минимална помощ“ и при 
спазване на условията на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 
18 декември 2013 година относно 
прилагането на членове 107 и 108 
от Договора за функционира-нето 
на Европейския съюз към помощта 
de minimis.

Допустими кандидати:
Допустими кандидати по мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони са:

Земеделски стопани или микро 
предприятия , регистрирани като 
еднолични търговци или юридически 
лица по Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за веро-
изповеданията, физически лица ре-
гистрирани по Закона за занаятите.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кан-
дидатът/получателят на финансова 
помощ има постоянен адрес (за 
физическите лица), или седалище и 
адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“ и осъществява дейностите по 
проект на същата територия.

Критерии за допустимост на 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 750 000,00 лева (90%) 675 000,00 лева (10%) 75 000,00 лева

кандидатите
1. Кандидати могат да бъдат зе-

меделски стопани или микропред-
приятия.

2. Кандидатите по т. 1 трябва да 
бъдат регистрирани като еднолични 
търговци или юридически лица по 
Търговския закон, Закона за коопе-
рациите или Закона за вероизповеда-
нията, физически лица регистрирани 
по Закона за занаятите. 

3. Кандидатите за финансова по-
мощ трябва да имат постоянен адрес 
- за физическите лица и седалище и 
адрес на управление - за еднолични 
търговци и юридическите лица, на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“. Кандидатите за финансова 
помощ трябва осъществяват дей-
ностите по проекта на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“.

Допустими дейности за финан-
сиране

По  мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ 
от Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони,  ще 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомагане 
дейности: 

1. Изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на 
туристически услуги;

2. Предоставяне на услуги свърза-
ни с  грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, 
ветеринарни дейности и услуги ба-
зирани на ИТ и др.;

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

4. Занаятчийство, включително 
предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчий-
ски дейности и други неземеделски 
дейности.

Категории разходи, допустими 
за финансиране

1. Финансова помощ ще се предос-
тавя за материални и нематериални 
инвестиции, за създаване и развитие 
на неземеделски дейности в селските 
райони, включващи:

 а) Изграждане, придобиване 
или подобренията на недвижимо 
имущество;

 б) Закупуване, включително, чрез 
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лизинг на нови машини и оборудване 
до пазарната стойност на активите;

 в) Общи разходи, свързани с раз-
ходите за буква „а“ и „б“:

• Разходи свързани с консултации 
относно екологичната и икономи-
ческата устойчивост, включително 
проучвания за техническа осъщест-
вимост; Разходи за разработване 
на бизнес план, включващ предпро-
ектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ 
разходи-ползи (финансов анализ), 
извършване на предпроектни про-
учвания и окомплектоване на па-
кета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и 
отчитането на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта, които 
не могат да надхвърлят 5 на сто от 
сумата на разходите по т. а, т.б и т.г.

• Разходи за хонорари на архите-
кти и инженери, извършени както в 
процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявление за 
подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които заедно 
с разходите свързани с консултации 
не могат да надхвърлят 12 на сто от 
сумата на разходите по т.а, т.б и т.г.

 г) Нематериални инвестиции: 
придобиване и създаване на ком-
пютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права и 
марки.

Разходите по т. “в“ не могат да над-
хвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“.

2. Разходите по т. „в“ са допусти-
ми, 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 т. 
1 с изключение на разходите по т. 
„в“ са допустими, ако са извърше-
ни след подаване на заявлението 
за подпомагане, независимо дали 
всички свързани с тях плащания са 
направени.

4. Заявените от кандидатите раз-
ходи се съпоставят със СПИСЪЦИ с 
активи, дейности и услуги, за които 
са определени референтни разходи, 
предмет на кандидатстване, публи-
куван на страницата на Държавен 
фонд „Земеделие“. За всеки заявен 
за финансиране разход по т.1, с 
изключение на разходите по т. „в“, 
който към датата на подаване на 
проектното предложение е включен в 
Списъка, кандидатът представя една 
независима оферта в оригинал (При-
ложение №14 Запитване за оферта). 
Комисията за подбор на проектни 
предложения, извършва съпоставка 

между размера на определения ре-
ферентен разход и на предложения 
за финансиране от кандидата, като 
одобрява за финансиране разхода 
до по-ниския му размер.

5. За всеки заявен за финанси-
ране разход по т.1, с изключение на 
разходите по т. „в“, които не са вклю-
чени в списъците по т.4 кандидатът 
представя най-малко три съпостави-
ми независими оферти в оригинал 
(Приложение №14  Запитване за 
оферта, с изключение на случаите 
когато кандидата е Възложител по 
ЗОП и прилага изискванията на т.8 и 
9). Кандидатът представя и решение 
за избор на доставчика/изпълнителя, 
а когато не е избрал най-ниската 
оферта – писмена обосновка за 
мотивите, обусловили избора му. В 
тези случаи Комисията за подбор 
на проектни предложения извърш-
ва  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, основан на 
икономическите особености и тех-
нически решения на строителния 
метод и/или предоставената услуга.

6. В случаите по т. 4 и 5 оферен-
тите, когато са местни лица, трябва 
да са вписани в търговския регистър, 
а оферентите – чуждестранни лица, 
следва да представят документ за 
правосубектност съгласно национал-
ното им законодателство. Изискване-
то за вписване в търговския регистър 
не се прилага за физически лица, 
предоставящи услуги по т. 1.буква „в“.

7. В случаите по т. 4 и 5 оференти-
те на строително-монтажни работи, 
местни и чуждестранни лица, трябва 
да бъдат вписани в Централен про-
фесионален регистър на строителя 
съгласно Закона за Камарата на 
строителите и да могат да извърш-
ват строежи и/или отделни видове 
строителни и монтажни работи от 
съответната категория съгласно из-
искванията на чл. 3, ал. 2 от Закона 
за Камарата на строителите. Изис-
кването не се прилага когато заложе-
ните в проекта строително-монтажни 
работи са шеста категория, съгласно 
класификацията в чл. 137, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията 
и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за но-
менклатурата на видовете строежи.

8. За кандидати, които са въз-
ложители по чл. 5 и 6 от Закона за 
обществените поръчки, когато зая-
веният за финансиране разход по т. 
1 не е включен в списъците по т. 4 

към датата на подаване на заявле-
нието  за  подпомагане,  обоснова-
ността  на разходите  се  преценява 
чрез представяне на най-малко три 
съпоставими независими оферти в 
оригинал.

9. Кандидатите събират офертите 
по т.8 чрез прилагане на принципа 
на пазарни консултации съгласно 
Закона за обществени поръчки, като 
публикуват на профила на купувача 
информация относно вида на инвес-
тицията, която ще бъде заявена за 
финансиране, придружена от тех-
ническа спецификация с посочени 
минимални параметри или подробно 
описание на актива. Кандидатите 
определят подходящ срок за полу-
чаване на оферти, който не може 
да бъде по-кратък от 5 работни дни.

10. Минималното съдържание на 
офертите по т. 4 е: наименование 
на оферента, срок на валидност на 
офертата, дата на издаване на офер-
тата, подпис и печат на офертата, 
техническо предложение, ценово 
предложение в левове с посочен 
ДДС.

Минимален и максимален срок 
за изпълнение на проекта:

Настоящата процедура не пред-
вижда минимален срок за изпълне-
ние на проектите.

Максималният срок за изпълне-
ние на проектите:

Одобреният проект се изпълнява в 
срок до 36 месеца от датата на под-
писване на договора за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ.

Крайният срок за изпълнение и 
отчитане на проектите не може да 
бъде по-късно от 30 юни 2023 г.

Краен срок за подаване на про-
ектните предложения

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи краен срок за подава-
не на проектните предложения 
02.12.2018 г., 23.59 часа

Втори краен срок за подава-
не на проектните предложения 
31.12.2018 г., 17.00 часа

В рамките на определените сроко-
ве за прием на проектни предложе-
ния, кандидатите могат да подават 
своите проектни предложения само 
по електронен път, чрез ИСУН 2020.

Всяко проектно предложение, 
което е подадено след крайния срок, 
ще бъде отхвърлено и няма да бъде 
разглеждано по настоящата покана.

Пълният текст на Условията за 
кандидатстване можете да откри-
ете на следния интернет адрес: 
https://migda.org/chetvrta-pokana  и 
http://eumis2020.government.bg/.

31 октомври 2018 г.
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкре-
пата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Про-

грамата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – 

Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Девня – Аксаково“ 
кани желаещите да представят проектни 
предложения по мярка 4.1. „Инвестиции 
в земеделски стопанства“, включена в 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“, 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. 

Цели на процедурата за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ:

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 –2020 г., 
цели постигането  на  ефект  от  концентри-
ране на подкрепата върху интервенциите, 
които  имат най -голяма  добавена  стой-
ност 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 предизвика-
телства, 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 в земеделски стопан-
ства за модернизация и механизация 
пряко свързана с намаляване на про-
изводствените разходи и повишаване 
производителността на труда са свързани 

с подобряване на енергийната ефектив-
ност на стопанствата, както и с тяхната 
ефективност като предприятие.

Основна цел на мярката е модерни-
зиране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти от 
местен характер. Повишаване конкурен-
тоспособността на земеделието на тери-
торията на МИГ „Девня –Аксаково“, пови-
шаване качеството на живот и развитие на 
местната икономика, чрез активизиране 
на местния потенциал, осигуряване на 
трайна заетост и трайни доходи.

Изпълнението на дейности по мярка 
4.1. Инвестиции в земеделски стопан-
ства има за цел да генерира развитие 
в земеделският сектор, като повиши 
конкурентоспособността на земедел-
ските предприятия и по този начин да 
осигури изпълнението на заложената в 
Приоритет 1: Повишаване на конкурен-
тоспособността 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 предос-
тавя в съответствие  с  принципите  на  
добро  финансово  управление,  публич-
ност,  пропорционалност  и прозрачност.

По мярката ще се подпомагат проекти, 
които водят до развитие и модернизиране 
на земеделските стопанства, насърчаване 
развитието на продукти от местен харак-
тер и повишаване конкурентоспособнос-
тта на земеделието на територията на 
МИГ „Девня –Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 4.1. 

Инвестиции в земеделски стопанства би 
следвало да постигнат един или повече 
от следните резултати:

• Модернизиране  и подобряване на 
цялостната дейност на земеделските 
стопанства с цел насърчаване развитието 

на продукти  от местен характер; 
• Повишаване конкурентоспособността 

на земеделието на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“, чрез повишаване на 
мерките за енергийна ефективност и 
подобряване на условията на труд и на 
производство;

• Сътрудничеството между производи-
телите и преработвателите на земеделски 
продукти.

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

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020 г. са:

2.1. Земеделски стопани;
2.2. Признати групи производители и 

признати организации на производители 
на земеделски продукти или такива, одо-
брени за финансова помощ по мярка 9 
„Учредяване на групи и организации на 
производители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;

2.3. За подпомагане само за про-
екти за колективни инвестиции могат 
да кандидатстват и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон и/или 
Закона за кооперациите, които включват 
най-малко 6 лица и са извън посочените 
в т.2.1 и т.2.2.;

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 физическите лица), 
или седалище и адрес на управление 
(за еднолични търговци и юридическите 
лица), на територията на МИГ „Девня – 
Аксаково“ и осъществява дейностите по 
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проект на същата територия.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 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: 

3.1. Внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални 
и/или нематериални активи; 

3.2. Насърчаване на сътрудничеството 
с производителите и преработвателите на 
земеделски продукти; 

3.3. Опазване на компонентите на окол-
ната среда, включително с намаляване на 
вредните емисии и отпадъци;

3.4. Повишаване на енергийната ефек-
тивност в земеделските стопанства; 

3.5. Подобряване условията на труд, 
подобряване на хигиенните, ветеринар-
ните, фитосанитарните, екологичните и 
други условия на производство; 

3.6. Подобряване качеството на про-
извежданите земеделски продукти; или

3.7. Осигуряване на възможностите за 
производство на биологични земеделски 
продукти.

Дейностите по проекта, са допустими, 
ако са извършени след подаване на за-
явлението за подпомагане.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по насто-

ящата процедура са следните разходи:
4.1. Строителство или обновяване на 

сгради и на друга недвижима собственост, 
използвана за земеделското производ-
ство, включително такава, използвана 
за опазване компонентите на околната 
среда;

4.2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране на 
нови машини, съоръжения и оборудване, 
необходими за подобряване на земедел-
ския производствен процес, включително 
за опазване компонентите на околната 
среда, получаване на топлинна и/или 
електроенергия, необходими за земе-
делските дейности на стопанството и по-
добряване на енергийната ефективност, 
съхранение и подготовка за продажба на 
земеделска продукция;

4.3. Създаване и/или презасаждане на 
трайни насаждения, включително трайни 
насаждения от десертни лозя, медоносни 
дървесни видове за производство на мед, 
други бързорастящи храсти и дървесни 
видове, използвани за производство на 
биоенергия;

4.4. Закупуване на: съоръжения, прика-
чен инвентар за пчеларство и съответно 
оборудване, необходимо за производ-
ството на мед и други пчелни продукти, 
както и за развъждането на пчели-майки, 
включително чрез финансов лизинг;

4.5. 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 
земеделските производствени дейности 
и/или за създаване и/или презасаждане 
на трайни насаждения;

4.6. Закупуване на сгради, помещения 
и друга недвижима собственост, необхо-
дими за изпълнение на проекта, предназ-
начени за земеделските производствени 
дейности на територията на МИГ-а;

4.7. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, като 
например: камиони, цистерни за събиране 
на мляко, хладилни превозни средства за 
транспортиране на продукция, превозни 
средства за транспортиране на живи 
животни и птици;

4.8. Разходи за рехабилитация на съ-
ществуващи и изграждане на нови напои-
телни системи и оборудване, включващи 
изграждането на нови и подобряване на 
съществуващи мрежи в стопанствата, 
водовземни съоръжения, включително 
кладенци и съоръжения за съхранение 
на вода, както и закупуване на техническо 
оборудване за тяхната експлоатация, 
включително нови тръбопроводи, систе-
ми за капково напояване, инсталации за 
дъждуване, помпени станции, техники/
съоръжения за съхраняване/опазване 
на водата, и др.;

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

4.10. За ноу-хау, придобиване на па-
тенти права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, необходими 
за изготвяне и изпълнение на проекта;

4.11. Разходи, свързани с проекта:
4.11.1, в т.ч. Разходи за предпроектни 

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

4.11.2 Разходи свързани с консултации 
за екологична и икономическа устойчи-
вост на проекти, проучвания за техническа 
осъществимост на проекта, извършени 
както в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за под-
помагане, така и по време на неговото 
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.

4.12. Разходите посочени в т. 4.11.1 и 
т.4.11.2 не могат да надхвърлят 12 на сто 
от общия размер на допустимите разходи 
по проекта. 

Разходите по проекта, с изключение на 
разходите по т. 4.11, са допустими, ако са 
извършени след подаване на заявлението 
за подпомагане.

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

Настоящата процедурата e с два край-
ни срока за кандидатстване

Първи начален срок за подаване на 
проектните предложения: 30.10.2018г.

Първи краен срок за подаване на 
проекните предложения: 02.12.2018г., 
23.59 часа

Втори начален срок за подаване на 
проектните предложения: 30.10.2018г.

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 31.12.2018г., 
17.00 часа

В рамките на определените срокове за 
прием на проектни предложения, канди-
датите могат да подават своите проектни 
предложения само по електронен 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 оценителната 
сесия и не подлежи на оценка.

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

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата про-
цедурата за подбор на проектни предло-
жения BG06RDNP001-19.093 МИГ „Девня 
– Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ е 453 000,00 лева.

6.1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 453 000,00 лева;

6.2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния фи-
нансов ресурс след проведения първи 
прием (одобреният финансов ресурс 
по мярката съгласно СВОМР, намален с 
договореният финансов ресурс по първи 
прием, който включва стойността на фи-
нансовата помощ по одобрените от ДФЗ 
проектни предложения и стойността по 
одобрените от МИГ „Девня – Аксаково“ 
проектни предложения, за които към 
момента на обявяване на приема няма 
решение за предоставяне на финансова 
помощ от ДФЗ).

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:

Минималният размер на общите допус-
тими разходи за един проект е левовата 
равностойност на 15 000 евро1 (29 337,00 
лева) .

Максимална стойност на общите до-
пустими разходи е левовата равностой-
ност на 200 000 евро2 (391 160,00 лева).

Интензитетът на финансовата помощ 
е в размер на 50% от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане 
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Таблица 2 Критерии Брой точки
I. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/

или стопанства в преход към биологично производство на продукти;
5

II.  Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване 
на допълнителна заетост в земеделските стопанства:

20

1. до 3 работни места включително; 5
2. от над 3 до 5 работни места включително; 10
3. над 5 работни места; 20
III. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата, 

когато инвестицията води до повишаване на енергийната ефективност в стопанството с над 5%;
10

IV. Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата; 5
V. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките 

на ПРСР 2014 – 2020г.;
10

VI. Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/ организации на произ-
водители на земеделски продукти;

10

VII. Проекти на земеделски стопани до 40 години; 15
VIII. Проекти с включени инвестиции за напояване, представени от кандидати земеделски сто-

пани, членове на сдружение за напояване;
5

IX. Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори: 10
1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“; 10
2. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“; 10
3. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“; 10
Максимален брой точки 90
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разходи.

Финансовата помощ се увеличава с 
10 на сто за:

• проекти, представени от млади зе-
меделски стопани; интегрирани проекти, 
включително и такива, свързани със 
сливания на организации на произво-
дителите;

• проекти за колективни инвестиции, 
представени от юридически лица, включ-
ващи от 6 до 10 земеделски стопани.

Предвид интензитета по мярка 4.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства, 
минималните и максималните прагове 
на предоставяната безвъзмездната фи-
нансова помощ са както следва:

Минимален размер на безвъзмездна-
та финансова помощ, която ще бъде 
предоставяна за проект е 7500 евро (14 
668,50 лева).

Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за проекти представе-
ни от млади земеделски стопани; инте-
грирани проекти, включително и такива, 
свързани със сливания на организации 
на производителите е 9000 евро (17 
602,20 лева);

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени от 
юридически лица, включващи от 6 до 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 453 000.00 лева (90%) 407 700,00 лева (10%) 45 300,00 лева

10 земеделски стопани е 9000 евро (17 
602,20 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще бъде 
предоставяна за проект е 100 000 евро 
(195 580 лева).

Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за проекти представени 
от млади земеделски стопани; интегрирани 
проекти, включително и такива, свързани 
със сливания на организации на произ-
водителите е 110 000 евро (215 138 лв.);

Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за проекти за колектив-
ни инвестиции, представени от юридически 
лица, включващи от 6 до 10 земеделски 
стопани е 110 000 евро (215 138 лв.);

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

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

9. 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 4.1. „Инвести-
ции в земеделски стопанства“ от Страте-
гията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
са публикувани на интернет страницата на 
СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://www.
migda.org и на сайта на Информационната 
система за управление и наблюдение  на 
средствата от Европейските и структурни  
и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) 
в модула за електронно кандидатстване: 
http://eumis2020.government.bg/.

10. 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 форму-
ляра и придружителните документи чрез 
Информационната система  за управле-
ние и наблюдение на Структурните ин-
струменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 
се извършва единствено с използването 
на валиден Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидат-
стване“ на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Таблица 1



ДОКУМЕНТИ

Условия за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ - Резюме
Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г. 
Наименование на приоритетната 

ос:
Не е приложимо 
Наименование на процедурата:
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
следва да се изпълняват на територия-
та на МИГ „Девня – Аксаково“

Цели на предоставената безвъз-
мездна финансова помощ и очаква-
ни резултати:

Финансирането на проекти на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“, 
чрез Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, чрез 
ПРСР 2014 –2020 г., цели постигането  
на ефект от концентриране на под-
крепат върху интервенциите, които 
имат най-голяма добавена стойност 
по  отношение на преодоляването на 
икономическите и социалните различия 
в развитието на териториите. 

Инвестициите в земеделски стопан-
ства за модернизация и механизация 
пряко свързана с намаляване на 
производствените разходи и повиша-
ване производителността на труда са 
свързани с подобряване на енергий-
ната ефективност на стопанствата, 
както и с тяхната ефективност като 
предприятие.

Основна цел на мярката е модерни-
зиране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти 
от местен характер. Повишаване конку-
рентоспособността на земеделието на 
територията на МИГ „Девня –Аксаково“, 
повишаване качеството на живот и 
развитие на местната икономика, чрез 
активизиране на местния потенциал, 
осигуряване на трайна заетост и трайни 
доходи.

Изпълнението на дейности по мярка 
4.1. Инвестиции в земеделски стопан-
ства има за цел да генерира развитие 
в земеделският сектор, като повиши 
конкурентоспособността на земедел-
ските предприятия и по този начин да 
осигури изпълнението на заложената 

в Приоритет 1: Повишаване на конку-
рентоспособността на местната ико-
номика и възможностите за създаване 
на местен бизнес, Специфична цел 
1.2: Модернизиране на земеделските 
стопанства и насърчаване развитието 
на продукти от местен характер. 

Финансовата помощ, предоставяна 
по тази мярка е безвъзмездна и се пре-
доставя в съответствие  с  принципите  
на  добро  финансово  управление,  
публичност,  пропорционалност  и 
прозрачност.

По мярката ще се подпомагат про-
екти, които водят до развитие и модер-
низиране на земеделските стопанства, 
насърчаване развитието на продукти  от 
местен характер и повишаване конку-
рентоспособността на земеделието на 
територията на МИГ „Девня –Аксаково“.

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

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
е 453 000,00 лева.

1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 453 000,00 лева;

2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния фи-
нансов ресурс след проведения първи 
прием (одобреният финансов ресурс по 
мярката съгласно СВОМР, намален с 
договорения финансов ресурс по първи 
прием, който включва стойността на 
финансовата помощ по одобрените 
от ДФЗ проектни предложения и стой-
ността по одобрените от МИГ „Девня 
– Аксаково“ проектни предложения, за 
които към момента на обявяване на 
приема няма решение за предоставяне 
на финансова помощ от ДФЗ).

Минимален и максимален размер 
на безвъзмездната финансова по-
мощ за проекта:

Финансови параметри за проектите
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 15 000 
евро1 (29 337,00 лева) .

Максимална стойност на общите 

допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро2 (391 160,00 
лева).

Предвид интензитета по мярка 4.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства 
посочен посочен в  Раздел 10 от на-
стоящите условия за кандидатстване, 
минималните и максималните прагове 
на предоставяната безвъзмездната 
финансова помощ са както следва:

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 7500 
евро (14 668,50 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 
стопани; интегрирани проекти, включи-
телно и такива, свързани със сливания 
на организации на производителите е 
9 000 евро (17 602,20 лева);

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 
до 10 земеделски стопани е 9 000 евро 
(17 602,20 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 100 000 
евро (195 580 лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 
стопани; интегрирани проекти, включи-
телно и такива, свързани със сливания 
на организации на производителите е 
110 000 евро (215 138,00 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени от 
юридически лица, включващи от 6 до 
10 земеделски стопани е 110 000 евро 
(215 138,00 лева);

Процент съфинансиране:
Финансовата помощ се предоставя 

в рамките на наличните средства по 
мярка 4.1. Инвестиции в земеделски 
стопанства по бюджета, заложен в 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“, финансирана по Програ-
ма за развитие на селските райони за 
периода 2014 -2020г.

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер на 50% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава 
с 10 на сто за:

31 октомври 2018 г.
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• проекти, представени от млади 

земеделски стопани; интегрирани 
проекти, включително и такива, свър-
зани със сливания на организации на 
производителите;

• проекти за колективни инвестиции, 
представени от юридически лица, 
включващи от 6 до 10 земеделски 
стопани.

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

Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кан-

дидатите
Допустими кандидати по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020 г. са:

• Земеделски стопани;
• Признати групи производители 

и признати организации на произво-
дители на земеделски продукти или 
такива, одобрени за финансова помощ 
по мярка 9 „Учредяване на групи и ор-
ганизации на производители“ от ПРСР 
2014 - 2020 г.;

• За подпомагане само за проекти 
за колективни инвестиции могат да 
кандидатстват и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон и/
или Закона за кооперациите, които 
включват най-малко 6 лица и са извън 
посочените в т.1 и т.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 физическите лица), 
или седалище и адрес на управление 
(за еднолични търговци и юридическите 
лица), на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“ и осъществява 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.

Към датата на подаване на заяв-
лението кандидатите за подпомагане 
трябва да отговарят на следните 
условия:

1. да са регистрирани като земедел-

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 453 000.00 лева (90%) 407 700,00 лева (10%) 45 300,00 лева

ски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от За-
кона за подпомагане на земеделските 
производители;

2. ако са юридически лица, трябва 
да са:

а) получили за предходната или 
текущата финансова година приход 
от земеделски дейности или участие 
и подпомагане по схемата за единно 
плащане на площ, включително при-
ход от получена публична финансова 
помощ, директно свързана с извърш-
ването на тези дейности, или приход от 
преработка на земеделска продукция 
или услуги, директно свързани със 
земеделски дейности, или получена 
публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския за-
кон, Закона за кооперациите,

Допустими дейности за финан-
сиране

По мярка 4.1. Инвестиции в земе-
делски стопанства“ 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 под-
помагане дейности: 

1. Внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални 
и/или нематериални активи; 

2. Насърчаване на сътрудничеството 
с производителите и преработвателите 
на земеделски продукти; 

3. Опазване на компонентите на 
околната среда, включително с нама-
ляване на вредните емисии и отпадъци;

4. Повишаване на енергийната ефек-
тивност в земеделските стопанства; 

5. Подобряване условията на труд, 
подобряване на хигиенните, ветеринар-
ните, фитосанитарните, екологичните и 
други условия на производство; 

6. Подобряване качеството на про-
извежданите земеделски продукти; или

7. Осигуряване на възможностите 
за производство на биологични земе-
делски продукти.

Дейностите по проекта, са допусти-
ми, ако са извършени след подаване 
на заявлението за подпомагане.

Категории разходи, допустими за 
финансиране:

Допустими за финансиране по насто-
ящата процедура са следните разходи:

1. Строителство или обновяване на 
сгради и на друга недвижима собстве-
ност, използвана за земеделското 
производство, включително такава, 

използвана за опазване компонентите 
на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за подобряване 
на земеделския производствен процес, 
включително за опазване компонен-
тите на околната среда, получаване 
на топлинна и/или електроенергия, 
необходими за земеделските дейнос-
ти на стопанството и подобряване на 
енергийната ефективност, съхранение 
и подготовка за продажба на земедел-
ска продукция;

3. Създаване и/или презасаждане 
на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за произ-
водство на мед, други бързорастящи 
храсти и дървесни видове, използвани 
за производство на биоенергия;

4. Закупуване на: съоръжения, 
прикачен инвентар за пчеларство и 
съответно оборудване, необходимо за 
производството на мед и други пчелни 
продукти, както и за развъждането на 
пчели-майки, включително чрез фи-
нансов лизинг;

5. 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 
земеделските производствени дейнос-
ти и/или за създаване и/или презасаж-
дане на трайни насаждения;

6. Закупуване на сгради, помеще-
ния и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проекта, 
предназначени за земеделските про-
изводствени дейности на територията 
на МИГ-а;

7. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, 
като например: камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни превозни 
средства за транспортиране на продук-
ция, превозни средства за транспорти-
ране на живи животни и птици;

8. Разходи за рехабилитация на 
съществуващи и изграждане на нови 
напоителни системи и оборудване, 
включващи изграждането на нови и 
подобряване на съществуващи мрежи в 
стопанствата, водовземни съоръжения, 
включително кладенци и съоръжения 
за съхранение на вода, както и заку-
пуване на техническо оборудване за 
тяхната експлоатация, включително 



31 октомври 2018 г.ДОКУМЕНТИ
нови тръбопроводи, системи за капково 
напояване, инсталации за дъждуване, 
помпени станции, техники/съоръжения 
за съхраняване/опазване на водата, 
и др.;

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

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

11. Разходи, свързани с проекта:
11.1. Разходи за предпроектни про-

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

11.2 Разходи свързани с консул-
тации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания 
за техническа осъществимост на про-
екта, извършени както в процеса на 
подготовка 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.

12. Разходите, посочени в т. 11.1 и 
т.11.2, не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите 
разходи по проекта.

Разходите по проекта, с изключение 
на разходите по т. 11, са допустими, 
ако са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане.

Минимален и максимален срок за 
изпълнение на проекта:

Настоящата процедура не предвиж-
да минимален срок за изпълнение на 
проектите.

Максималният срок за изпълнение 
на проектите е до 24 месеца, а за 
проекти, включващи разходи за строи-
телно-монтажни работи и за създаване 
на трайни насаждения – до 36 месеца, 
считано от датата на подписването на 

договора за предоставяне на финан-
сова помощ с Разплащателна агенция.

Крайният срок за изпълнение и от-
читане на проектите не може да бъде 
по-късно от 30 юни 2023 г.

Краен срок за подаване на проект-
ните предложения

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи краен срок за подаване на 
проектните предложения 02.12.2018 
г., 23.59 часа

Втори краен срок за подаване на 
проектните предложения 31.12.2018 
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.

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

Пълният текст на Условията за 
кандидатстване можете да откриете 
на следния интернет адрес: https://
migda.org/chetvrta-pokana и http://
eumis2020.government.bg/ .

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

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”

Процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Про-

учване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно наследство на селата“

Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група Девня 
– Аксаково“ кани желаещите да 
представят проектни предложе-
ния по мярка 7.6. „Проучване и ин-

вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“, включена в Страте-
гията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, финансирана 
по подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за Водено от общностите местно 
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развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 
2014 - 2020г. 

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

Мярка 7.6. „Проучване и инвес-
тиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ от Стратегията за Воде-
но от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, въз-
становяване и подобряване на 
културното и природно наслед-
ство на селата“, финансирана по 
Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Местни поделения на веро-
изповедания, регистрирани като 
юридически лица, съгласно чл. 20 
на Закона за вероизповеданията 
или признати за юридически лица 
по силата на чл. 10 от същия закон.

Задължително изискване е 
кандидатите да отговарят на раз-
поредбите на чл.18 от Наредба № 
22 за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за ВОМР“

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 7.6. „Проучвания и ин-

вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ се предоставя финан-
сова помощ за следните допусти-
ми за подпомагане дейности:

• възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на 
сгради с религиозно значение, в 
т. ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансова помощ 

по мярка 7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 

на селата“ са следните разходи:
4.1. Възстановяване, реставра-

ция, ремонт и/или реконструкция 
на сгради с религиозно значение, 
в т.ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства;

4.2. Закупуване на нови маши-
ни, оборудване и обзавеждане до 
пазарната им стойност, включи-
телно чрез финансов лизинг;

4.3. Придобиване на патентни 
и авторски права, лицензи, ре-
гистрация на търговски марки, до 
пазарната им стойност;

4.4. Разходи, свързани с про-
екта, в т.ч. разходи за хонорари 
за архитекти, инженери и консул-
танти, консултации за икономи-
ческа и екологична устойчивост 
на проекта, 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. 
4.1, 4.2 и 4.3.

4.5. Разходите по т. 4.4 свър-
зани с консултации, се състоят 
от разработване на бизнес план, 
включващ предпроектни изслед-
вания и маркетингови стратегии 
или попълване на анализ раз-
ходи-ползи (финансов анализ), 
извършване на предпроектни про-
учвания и окомплектоване на па-
кета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението 
и отчитане на дейностите по про-
екта до изплащане на помощта и 
не следва да надвишават 5% от 
общия размер на допустимите 
разходи по проект, включени в т. 
4.1, 4.2 и 4.3.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯС-
ТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТ-
НИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата процедурата e с 
два крайни срока за кандидат-
стване

Първи начален срок за пода-
ване на проектните предложе-
ния: 29.10.2018г.

Първи краен срок за подава-
не на проекните предложения 
09.12.2018г., 17.00 часа

Втори начален срок за пода-
ване на проектните предложе-
ния: 29.10.2018г.

Втори краен срок за подава-
не на проекните предложения 
14.01.2019г., 17.00 часа

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

Всяко проектно предложение, 
което е подадено след обявените 
крайни срокове не се присъединя-
ва към оценителната сесия и не 
подлежи на оценка.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж 
таблица 1) Бюджетът по насто-
ящата процедура за подбор на 
проектни предложения е в съот-
ветствие с одобрения финансов 
план на Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие 
на МИГ „Девня – Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 
42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процеду-
рата за подбор на проекти в изпъл-
нение на СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ ще бъде с два срока 
за кандидатстване в зависимост от 
остатъчния финансов ресурс след 
проведените два приема. 

6.1. Първи прием: Осигурен 
размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ по настоящата 
обява: 100 000 лева;

6.2. Втори прием: Осигурен 
размер на безвъзмездната фи-
нансова помощ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ по настояща-
та обява: остатъчния финансов 
ресурс след проведения първи 
прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно 
СВОМР, намален с договореният 
финансов ресурс по първи прием, 
който включва стойността на фи-
нансовата помощ по одобрените 
от ДФЗ проектни предложения 
и стойността по одобрените от 
МИГ „Девня – Аксаково“ проект-
ни предложения, за които към 
момента на обявяване на приема 
няма решение за предоставяне на 
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Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева
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финансова помощ от ДФЗ).
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМА-

ЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВА-
ТА ПОМОЩ:

Минималният размер на об-
щите допустими разходи за един 
проект е левовата равностойност 
на 3 000 евро (5867,40 лева).

Максимална стойност на общи-
те допустими разходи е левовата 
равностойност на 200 000 евро 
(391 160,00 лева).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за финан-
сово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата 
помощ е в размер на 75 % от 
общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи 
за проекти, които след извършва-
не на инвестицията ще генерират 
нетни приходи.

Минимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ, в 
случай че проектното предложе-
ние не генерира нетни приходи е 
3000 евро (5867,40 лева).

Минимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ, в 
случай че проектното предло-
жение генерира нетни приходи е 
2250 евро (4400,55 лева).

Максимален размер на без-
възмездната финансова помощ 

предоставена по мярка 7.6 „Про-
учвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и при-
родно наследство на селата“ е 100 
000,00 лева, съгласно одобрения 
Финансов план към Стратегията 
за Водено от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“.

Важно: Разликата между пъл-
ния размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи 
и размера на финансовата помощ 
за проекти, които генерират при-
ходи се осигурява от кандидата, 
като участието на кандидата може 
да бъде само в парична форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: (Виж таб-
лица 2)

9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯС-
ТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА 
ИНФОРМАЦИЯ:

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

Пълният пакет документи не-
обходими за кандидатстване по 
мярка 7.6. „Проучване и инвес-

тиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване 
на културното и природно наслед-
ство на селата“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
са публикувани на интернет стра-
ницата на СНЦ „МИГ Девня- Акса-
ково“ – https://www.migda.org и на 
сайта на Информационната сис-
тема за управление и наблюдение  
на средствата от Европейските 
и структурни  и инвестиционни 
фондове /ИСУН 2020/ в модула 
за електронно кандидатстване: 
http://eumis2020.government.bg/.

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното 
предложение по настоящата 
процедура се извършва изцяло 
по електронен път чрез попълва-
не на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване. Подаването на 
формуляра и придружителните 
документи чрез Информацион-
ната система за управление и 
наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в Бълга-
рия (ИСУН 2020) се извършва 
единствено с използването на 
валиден Квалифициран електро-
нен подпис (КЕП), чрез модула 
„Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg

Критерии за оценка Брой точки
1. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпъл-

нение на проекта и обхвата на териториално въздействие
60

1.1.  до 500 жители 20
1.2. от 501 до 2000 жители 40
1.3.  от 2001 до 5000 жители 50
1.4.  над 5 000 жители 60
2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта; 20
2.1 Проекти с обекти с културна значимост 10
2.2 Проекти с обекти с обществена значимост 10
3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности. 20
Общо брой точки 100

Таблица 2

Таблица 1
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Условия за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.043 
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство на селата“ - Резюме

Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г. 
Наименование на процедурата:
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.043  
МИГ „Девня – Аксаково – Мярка7.6 
„Проучвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“

Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свър-
зани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ от 
Стратегия за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – 
Аксаково“ следва да се изпълняват 
на територията на МИГ-а.

Цели на предоставената безвъз-
мездна финансова помощ и очаква-
ни резултати:

Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 –2020  
цели  постигането на ефект от кон-
центриране на подкрепата върху ин-
тервенциите, които имат най-голяма 
добавена  стойност по отношение на 
преодоляването на икономическите 
и социалните различия в развитието 
на териториите. 

Запазването на духовния и кул-
турния живот на населението е от 
важно значение за развитието на 
територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“. Културно-историческото 
развитие на селския район обуславя 
богато културно наследство, което 
се запазва и съхранява в различ-
ни обекти с религиозно значение, 
църкви, храмове. Предвидените 
по мярката интервенции в този вид 
инфраструктура ще позволят да се 
запази културната идентичност и 
традиции в населените места на 
територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“ и да се повиши качеството 
на живот на хората, живеещи в тях.

Целта на настоящата процедура 
е възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
и запазване културната идентичност 
и традиции на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“. Процедурата 
за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ се изпълнява в 
съответствие с Приоритет 2: „Насър-
чаване на интегрирано териториал-
но развитие и опазване на околната 
среда чрез повишаване на ресурсна-
та ефективност“ и Специфична цел 
2.2: „Възстановяване и подобряване 
на културното и природно наслед-
ство“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“. 

Изпълнението на дейностите по 
настоящата процедура ще допри-
несат за постигане на целите на 
Специфична цел 2.2: „Възстановя-
ване и подобряване на културното 
и природно наследство“ свързана 
със задоволяване потребността на 
местните поделения на вероизпове-
данията за опазване и съхранение 
на религиозните храмове, като част 
от духовността и културата на на-
селението на територията на СНЦ 
„МИГ Девня- Аксаково“

Финансовата помощ, предоста-
вяна по тази мярка е безвъзмездна 
и се предоставя в съответствие  с  
принципите  на  добро  финансово  
управление,  публичност,  пропор-
ционалност  и прозрачност

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедура-
та: (Виж Таблицата)

Бюджетът по настоящата проце-
дура за подбор на проектни предло-
жения е в съответствие с одобрения 
финансов план на Стратегията за 
Водено от общностите местно раз-
витие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение 
на СВОМР на МИГ „Девня – Аксако-
во“ ще бъде с два или повече срока 
за кандидатстване в зависимост от 
остатъчния финансов ресурс след 
проведените два приема. 

1. Първи прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
100 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
остатъчния финансов ресурс след 

проведения първи прием (одобре-
ният финансов ресурс по мярката 
съгласно СВОМР, намален с дого-
вореният финансов ресурс по първи 
прием, който включва стойността на 
финансовата помощ по одобрените 
от ДФЗ проектни предложения и 
стойността по одобрените от МИГ 
„Девня – Аксаково“ проектни пред-
ложения, за които към момента на 
обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова по-
мощ от ДФЗ).

Минимален и максимален раз-
мер на безвъзмездната финансо-
ва помощ за проекта:

Финансови параметри за проек-
тите

Всеки кандидат може да канди-
датства за безвъзмездна финансова 
помощ като изготвеният от него про-
ект, трябва да се вмества в следните 
минимални и максимални граници:  

• Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3000,00 
евро (5 867,40 лева).

• Максималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 200 000 
евро (391 160,00 лева)

МИГ „Девня – Аксаково“ извършва 
проверка за спазването на праговете 
по режим  de minimis, като изисква 
попълването на Декларация за ми-
нимални помощи (по образец) и чрез 
проверка в Информационна система 
„Регистър на минималните помощи“, 
Публичния регистър на Европейска-
та комисия, Информационната сис-
тема за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на 
ЕС в България 2007-2013 (ИСУН) и 
Информационната система за упра-
вление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи за проекти, 
които след извършване на инвести-
цията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ 
е в размер на 75% от общия размер 
на допустимите за финансово под-
помагане разходи за проекти, които 
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след извършване на инвестицията 
ще генерират нетни приходи.

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай 
че проектното предложение не ге-
нерира нетни приходи е 3000 евро 
(5 867,40 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай 
че проектното предложение гене-
рира нетни приходи  е 2 250 евро (4 
400,55 лева).

Максимален размер на без-
възмездната финансова помощ 
предоставена по мярка 7.6 „Про-
учвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“ е 100 000,00 
лева, съгласно одобрения Финансов 
план към Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

Разликата между пълния раз-
мер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ се осигурява 
от кандидата, като участието на 
кандидата може да бъде само в 
парична форма.

Процент съфинансиране:
Интензитетът  и размера на 

финансовата помощ по мярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, свърза-
ни с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ 
от Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня- Аксаково“ се определя 
както следва:

1. Финансовата помощ е в размер 
100 % от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията не 
генерират нетни приходи.

2. Финансовата помощ е в размер 
на 75 % от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията ще 
генерират нетни приходи.

Важно: Разликата между пълния 
размер на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи и размера 
на финансовата помощ по ал. 2 се 
осигурява от кандидата, като учас-
тието на кандидата може да бъде 
само в парична форма.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева

Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кан-

дидатите
Допустими кандидати по мярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“, финансирана 
по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Местни поделения на веро-
изповедания, регистрирани като 
юридически лица, съгласно чл. 20 
на Закона за вероизповеданията 
или признати за юридически лица 
по силата на чл. 10 от същия закон.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба № 22 за прила-
гане на подмярка 19.2 „Прилагане 
на операции в рамките на стратегии 
за ВОМР“

Допустими дейности за финан-
сиране:

По мярка 7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ се предоставя финансова 
помощ за следните допустими за 
подпомагане дейности:

• възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на сгра-
ди с религиозно значение, в т. ч. и 
дейности по вертикалната планиров-
ка и подобряване на прилежащите 
пространства.

Условия за допустимост на 
дейностите:

Безвъзмездна финансова помощ 
не се предоставя:

По мярка 7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ от Стратегия за ВОМР 
на МИГ „Девня – Аксаково“, финан-
сирана по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014 
-2020г. не се предоставя финансова 
помощ за: 

1. проекти, за които има постано-
вен административен акт по реда 
на Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие за 
неодобряване осъществяването/
несъгласуване на инвестиционното 
предложение/плана/програмата/ 
проекта  или за прекратяване на 

процедурата, включително и пора-
ди недопустимост спрямо режими, 
определени в утвърдени планове 
за управление на речните басейни; 

2. проекти, които се извършват 
на терени, които подлежат на ре-
култивация съгласно чл. 11, ал. 1 от 
Закона за опазване на земеделските 
земи, и не се изпълняват мерките, 
предвидени в проекта по чл. 11, ал. 
2 или 3 от същия закон; 

3. проекти, по които дейностите 
по мярката, включени в проектите, 
са били физически започнати и/или 
извършени преди подаване на заяв-
лението за подпомагане, независимо 
дали всички свързани плащания не 
са извършени;

4. проекти, които след изпълнение 
на дейностите няма да доведат до 
използване на обекта на инвести-
цията по предназначение и/или въ-
веждане на обекта на инвестицията 
в експлоатация в случаите, когато 
това е задължително съгласно За-
кона за устройство на територията 
и подзаконовите актове за неговото 
прилагане.

Категории разходи, допустими 
за финансиране

Разходи, допустими за финан-
сиране:

1. Допустими за финансова по-
мощ по мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ са следните разходи:

1.1. възстановяване, реставра-
ция, ремонт и/или реконструкция 
на сгради с религиозно значение, 
в т.ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на при-
лежащите пространства;

1.2. закупуване на нови машини, 
оборудване и обзавеждане до па-
зарната им стойност, включително 
чрез финансов лизинг;

1.3. придобиване на патентни и ав-
торски права, лицензи, регистрация 
на търговски марки, до пазарната 
им стойност;

1.4. разходи, свързани с проекта, 
в т.ч. разходи за хонорари за ар-
хитекти, инженери и консултанти, 
консултации за икономическа и 
екологична устойчивост на проекта, 
извършени както в процеса на под-
готовка на проекта преди подаване 
на заявлението за подпомагане, така 



31 октомври 2018 г. ДОКУМЕНТИ
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. 1.1, 
1.2 и 1.3.

2. Разходите по т. 1.4 свързани с 
консултации, се състоят от разра-
ботване на бизнес план, включващ 
предпроектни изследвания и мар-
кетингови 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 
отчитане на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта и не 
следва да надвишават 5% от общия 
размер на допустимите разходи по 
проект, включени в т. 1.1, 1.2 и 1.3.

3. Разходите по т. 1.2 и 1.3 са 
допустими само в случай, че се 
кандидатства за разходи по т. 1.1 
и са необходими за постигане на 
целите на мярка 7.6  „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ посочени в т. 6 от насто-
ящите условия.

4. Разходите по т. 1.4 са допусти-
ми, ако са извършени не по-рано от 
1 януари 2014 г., независимо дали 
всички свързани с тях плащания са 
направени.

5. Дейностите и разходите по 
проекта, с изключение на разходите 
т. 1.4, са допустими, ако са извърше-
ни след подаване на заявлението 
за подпомагане, независимо дали 
всички свързани с тях плащания са 
направени.

6. 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 по-
даване на заявката за междинно 
или окончателно плащане за същия 
актив.

7. Заявените от кандидатите раз-
ходи се съпоставят със СПИСЪК с 
активите, дейностите и услугите, за 
които са определени референтни 
разходи предмет на кандидатстване 
по подмярка 7.6 „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“, публикуван на страница-
та на Държавен фонд „Земеделие“. 
За всеки заявен за финансиране раз-
ход по т.1, който към датата на пода-
ване на заявлението за подпомагане 
е включен в Списъка, кандидатът 

представя една независима оферта 
в оригинал. Комисията за подбор 
на проектни предложения, извърш-
ва съпоставка между размера на 
определения референтен разход 
и на предложения за финансиране 
от кандидата, като одобрява за 
финансиране разхода до по-ниския 
му размер.

8. За всеки заявен за финан-
сиране разход по т. 1, който към 
датата на подаване на  Формуляр 
за кандидатстване не е включен в 
списъка по т. 7, кандидатът пред-
ставя най-малко три съпоставими 
независими оферти в оригинал. 
Кандидатът представя и решение за 
избор на доставчика/изпълнителя, 
запитване за оферта по образец 
съгласно приложение № 6, а когато 
не е избрал най-ниската оферта - 
писмена 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 представените офер-
ти, като одобрява за финансиране 
разхода до най-ниския му размер, 
освен ако кандидатът е представил 
мотивирана обосновка за напра-
вения избор, основан на икономи-
ческите особености и технически 
решения на строителния метод и/
или предоставената услуга.

9. В случаите по т.7 и т.8 оферен-
тите, когато са местни лица, трябва 
да са вписани в търговския регистър, 
а оферентите - чуждестранни лица, 
следва да представят документ за 
правосубектност съгласно нацио-
налното им законодателство. Офе-
рентите на строително-монтажни 
работи, местни и чуждестранни 
лица, трябва да бъдат вписани в 
Централен професионален регис-
тър на строителя съгласно Закона 
за Камарата на строителите и да 
могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и 
монтажни работи от съответната 
категория съгласно изискванията 
на чл. 3, ал. 2 от Закона за Кама-
рата на строителите. Изискването 
за вписване в търговския регистър 
не се прилага за физически лица, 
предоставящи услуги по т. 1.4 и 
когато строежът е шеста категория, 
съгласно класификацията в чл. 137, 
ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и Наредба № 1 от 30 
юли 2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи.

10. Когато за заявения за фи-
нансиране разход кандидатът е 

представил съпоставими оферти, 
независимо че разходът е включен 
в списъка по т.7, РА извършва съ-
поставка между размера на разхода, 
посочен във всяка от представените 
оферти, и размера на определения 
референтен разход, като одобрява 
за финансиране разхода до най-ни-
ския му размер. Когато кандидатът е 
представил мотивирана обосновка 
за направения избор, съпоставката 
се извършва между размера на 
определения референтен разход и 
размера на предложения за финан-
сиране разход, като РА одобрява за 
финансиране разхода до по-ниския 
му размер.

11. Минималното съдържание на 
офертите по т. 7 и т.8 е: наименова-
ние на оферента, срок на валидност 
на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на офе-
рента, подробна техническа специ-
фикация на активите/услугите, цена 
в левове или евро с посочен данък 
върху добавената стойност (ДДС).

Минимален и максимален срок 
за изпълнение на проекта:

Настоящата процедура не пред-
вижда минимален срок за изпълне-
ние на проектите.

Максималният срок за изпълне-
ние на проектите:

Одобреният проект се изпълнява 
в срок до 24 месеца от датата на 
подписване на договора за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова 
помощ.

Крайният срок за изпълнение и 
отчитане на проектите не може да 
бъде по-късно от 30 юни 2023 г.

Краен срок за подаване на про-
ектните предложения

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подава-
не на проектните предложения 
09.12.2018г., 17.00 часа

Втори краен срок за подава-
не на проектните предложения 
14.01.2019г., 17.00 часа

В рамките на определените сроко-
ве за прием на проектни предложе-
ния, кандидатите могат да подават 
своите проектни предложения само 
по електронен път, чрез ИСУН 2020.

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

Пълният текст на Условията за 
кандидатсjване можете да откриете 
на следния интернет адрес: https://
migda.org/treta-pokana и http://
eumis2020.government.bg/


