
 
 

  
    Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
  

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИСПЕРИХ                   

 

ОБЯВА 
за прием на проектни предложения  

 

Сдружение МИГ Исперих, кани желаещите да представят проектни предложения по  

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ с три крайни срока за 

кандидатстване: BG06RDNP001-19.738 -  МИГ Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ – първи краен 

срок, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

„Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на предприемачеството и 

разширяване на производството и конкурентоспособността на МСП извън земеделието“   

„Диверсификация  на икономиката на територията на МИГ Исперих, чрез насърчаване 

инвестиции за развитие на неземеделските сектори на територията“ 

 

 

Допустими кандидати: 

 

1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство;  

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите или земеделски стопани; 

 

 

Допустими дейности: 

 

По мярката се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които се изпълняват САМО  

на територията на община Исперих за: 

 

А) Развитие на туристически услуги, като:  

- Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и 

природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали, 

центрове за спорт и развлечения на открито;  

- Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за 

обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна; 

- Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 

помещения за настаняване, както и къмпинги; 



- Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;  

- Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги. 

Б) Развитие или подобряване на услуги за населението като: дейности за свободното време, 

отдих и спорт,  грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги , (извън 

публичните/общински и държавни/ здравни услуги), услуги базирани на ИКТ и др.; и бизнеса 

като технически услуги, ветеринарни дейности и други.  

В) Развитие или подобряване на производства, включени в определените в Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори. 

Г) Развитие на производства в областта на „зелената икономика“, включително на 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, в случай че количеството 

произведена енергия не надхвърля необходимото количество енергия за покриване на 

потребностите на предприятието.  

 

Допустими разходи: 

 

1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

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

пазарната стойност на активите; 

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

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

4. Общи разходи, свързани с разходите по т. 1 и 2, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – 

максимум до 12 % от допустимите разходи, посочени в раздел.14.2 от т.1 до т. 3, 

извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях 

плащания са направени. 

5. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното 

предложение, с изключение на общите разходи по т.4. 

 

Специфични допустими разходи:  

 

6. Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход. В случай, че ДДС е 

невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по 

проекта. 

 

Период за прием: 

 

Настоящата процедура е с три крайни срока за кандидатстване: 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения:  

от 10.03.2023г. до 16.30ч. на 10.04.2023г.  

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:  

от 10.07.2023г. до 16.30ч. на 10.08.2023г. 

Трети краен срок за подаване на проектни предложения:  

от 26.09.2023г. до 16.30ч. на 26.10.2023г. 

 

Бюджет на приема: 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 168 103.19  лв. 

 

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

 



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 10 000,00 лв. 

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 100 000,00 лв. 

 

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 100 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията. 

 

Интензитетът на помощта е до 60% от допустимите разходи по проекта.  

 

Разликата между пълния размер 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. 

 

Тази ставка може да се увеличи  с:   

 

a. допълнителни 15 процентни пункта за проекти на: 

- хора с увреждания и безработни с регистрация в ДБТ над 1 година или 

- младежи от 18 до ненавършени 40 години;    

b. допълнителни 15 процентни пункта за проекти за инвестиции в секторите, които са в 

определените от: 

- Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 

г. сектори и в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г.; 

- за развитие на продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане 

на грижи и здравеопазване, социално предприемачество. 

 

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля  90% от 

общата стойност на допустимите разходи по проекта. 

 

Интензитетът на подпомагане не може да надвишава 5 на сто от общите допустими 

разходи за проекти включващи дейности за развитие на туристически услуги като: 

 

• Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и 

природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали, центрове за 

спорт и развлечения на открито;  

• Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за 

обслужване на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна; 

• Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 

помещения за настаняване, както и къмпинги; 

• Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;  

• Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги. 

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 

 

Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 точки 

Максимален 

брой точки 

1. Разнообразяване на икономиката 35 

1.1. Проекти, за производства добавящи стойност към местни суровини / 

продукти или за доставки на местни производители 

0-5 

1.2. Проекти в: 

 - тематичните области на националната стратегия за насърчаване на 
0-23 



Критерии и показатели  

Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 30 точки 

Максимален 

брой точки 

1. Разнообразяване на икономиката 35 

1.1. Проекти, за производства добавящи стойност към местни суровини / 

продукти или за доставки на местни производители 

0-5 

малките и средните предприятия 2014-2020и/или  

 - тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация 2014-2020 г. и/или  

 - за развитие на туристически услуги на основата на културното и природно 

наследство на територията и/ или за развитие продукти и услуги, свързани 

със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, 

социално предприемачество, услуги за  бизнеса като технически услуги, 

ветеринарни дейности и други. 

1.3. Инвестицията е за създаване на нов стопански обект
1
 или 

разширяването на капацитета
2
 на съществуващ стопански обект, или за 

разнообразяване на дейността на земеделски стопани. 

0-7 

2. Предприемачеството, създаване на работни места и социално 

включване,  иновации и устойчиво развитие 

60 

2.1. Проекти на младежи до 40 г., или жени-предприемачи  0-11 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с увреждания или 

безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) 

0-4 

2.3. Проекти при които изпълнението на одобрените инвестиции и 

дейности води до осигуряване на допълнителна заетост (5т., за 

новосъздадено работно място, 10 т. за новосъздадено работно място за 

уязвими групи) 

0-25 

2.4. Колективни инвестиции на групи производители или сдружения 0-9 

2.5. Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, и 

/или повишаване ресурсната ефективност чрез спестяване на енергия и 

намаляване емисиите и парниковите газове, и/или смекчаване 

последиците от изменение на климата и приспособяване към тях 

0-11 

Максимален брой точки   95 

 

Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към 

отделните критерии и степента на съответствие са посочени в Методиката за оценка към 

Условията за кандидатстване. 

 

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в 

оценките, по следните критерии: 

Крайната оценка по Критерий I „Разнообразяване на икономиката“ 

Крайната оценка по Критерий II. " Предприемачеството, създаване на работни места, 

иновации и устойчиво местно развитие“ 

                                                 
1
„Нов“ стопански обект е новосъздадено предприятие (до 1 година преди кандидатстване).  

 
2
„Разширяване на капацитета“ на съществуващ стопански обекте налице, когато вследствие на инвестицията,в 

съществуващия стопански обект ще може да се произвеждат повече продукти/ да се предоставят повече и/или 

различни услуги. 

 



Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, 

създадени през текущата стопанска година. 

 

Лица за контакт: Гинка Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР.   

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

-       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg 

-       на електронната страница на МИГ – Исперих  http://www.leaderisperih.eu/wp/ 

-       в офиса на МИГ Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99. 

-       телефон за контакт: 0885 77 11 91; e-mail: migisperih@abv.bg 

 

Начин на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата 

процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в 

процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен 

подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg. 
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