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О Б Я В А 

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 
 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛОМ 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

Сдружение „Местна инициативна група –Лом” открива процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.109 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. 

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

Основната цел на процедурата: Настоящата процедура за прием на проектни предложения е 

по мярка 3-6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ. Чрез мярката се цели да се развият 

неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на 

заетост извън сектор „Земеделие“, заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща 

на земеделските сектори.  В тази връзка основната цел на мярката е: „Насърчаване на 

инвестиционните дейности, създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на 

неземеделските дейности.“  Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ 

за материални и нематериални инвестиции на земеделски стопани или микропредприятия за 

създаване или развитие на неземеделски дейностипо мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“по М6“Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 

Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

МИГ ЛОМ 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

1. Земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем на 

земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро; 

2. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията (при определянето 
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на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО 

на Комисията 

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите 

 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица 

на територията на МИГ. 

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за: 

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

туристически услуги); 

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора 

за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги 

базирани на ИТ и др.).; 

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

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: 

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 

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

на активите; 

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, 

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

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; 

Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. 

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

на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

 

5.ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Период на прием на проектни предложения: 

Начален срок за подаване на проектните предложения: от26.10 .2018г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на27.11.2018г. 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по 

настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система  

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

https://eumis2020.government.bg/
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6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Бюджетът по настоящата процедура е: 733 425.00 лева. 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 

ПРОЕКТ 

Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 лева 

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 140 000 лева 

Интензитет на финансовата помощ За кандидати микропредприятия, физически лица или 

земеделски стопани, които имат икономически размер, измерен в стандартен производствен 

обем (СПО) над 8 000 евро финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите 

допустими разходи 

За кандидати земеделски стопани (малки стопанства), които имат икономически размер, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро финансовата помощ не 

може да надвишава 85% от общо допустимите разходи. 

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ: 

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИТЕ Максимален брой точки 

1 Проектът е насочен към развитие на селски, еко и 

културен туризъм и др. алтернативни форми на 

туризъм и/или развитие на занаяти  (пряко или 

непряко промоцира и или използва местни продукти, 

занаяти, културни събития), вкл. чрез партньорство 

10 

2 Проекти в сферата на битовите и/или техническите 

услуги и/или социалните услуги и/или производство 

на стоки 

15 

3 Проектът създава нови работни места: 

 От 1 до 2 работни места, вкл. – 5 т. 

 От 3 до 4 работни места, вкл. – 10 т. 

 Над 5 работни места – 15 т. 

15 

 

4 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит 

или образование в сектора, за който кандидатстват 

5 

5 Собственикът и представляващия кандидата не са 

получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 

2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или 

чрез друго юридическо лице в което участват. 

5 

6 Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена 5 
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 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИТЕ Максимален брой точки 

икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до 

намаляване на емисиите 

7 Проекти на кандидати до 40 г. години 5 

8 Проекти на земеделски стопани жени или 

юридически лица, собственост на жени 

5 

9 Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и приоритетите на 

Стратегията на МИГ  

 Бизнес планът е реалистичен, добре 

обоснован и изпълним -5 т. 

 Проектът на бенефициента допринася за 

постигане целите и приоритетите на 

Стратегията на МИГ – 5 т. 

10 

10 Проектът предлага уникални производства или 

услуги, които са знакови за идентичността на 

територията. 

5 

 ОБЩО 80 

Минимално допустимата оценка за качество на проектните предложения е – 10 точки. 

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Лице за контакт: 

В.Ценова – експерт СВОМР, тел.0877944759; е-mail:office@miglom.org 

адрес: гр. Лом, ул.”Г.Манафски” №19, ет. ІІ 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ ЛОМ” –www.http://miglom.org; 

- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно 

кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ 

 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: 

http://eumis2020.government.bg/ 
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