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О Б Я В А 

 
 

Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява втори прием 

на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.248 „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 

Сърница“ - подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 
 

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

Приоритетна ос: Мярка 19 - Водено от общностите местно развитие. 

Основна цел на процедурата: Подмярка 6.4.1 подпомага инвестиции в неземеделски дейности, които 

са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на региона. Мярката насърчава 

инвестиционни дейности, подпомага създаването на заетост и ускорява диверсификацията на 

неземеделски дейности. Мярката подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, 

съчетаващ местни природни и културни ценности. 

Процедурата 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 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 
 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

За подпомагане по подмярка 6.4.1. могат да кандидатстват: 

 Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен 

производствен обем над 8 000 евро); 

 Микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския 

закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; 

 Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 
Чрез подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, насочени към: 

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

туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с 

до 20 помещения за настаняване; 

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 
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в занаятчийски дейности); 

6. Други неземеделски дейности. 
 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ  

1 Допустимите за финансова помощ разходи се свеждат до: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

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

активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери 

и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, 

включително проучвания за техническа осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на 

патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Общите разходи по буква „в“ не трябва да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по 

букви „а“, „б“ и „г“. Разходите за консултации, като част от общите разходи по буква „в“ не следва да 

надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по букви „а“, „б“ и „г“. Общите разходи може 

да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на 

услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в буква „б“, 

свързани с договора за лизинг, например лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи 

по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор са недопустими 

за подпомагане по подмярката. За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на 

заявлението за подпомагане от страна на бенефициента, с изключение на общите разходи. 

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на възстановяване на действително 

направени и платени допустими разходи. 
 

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

Начална дата на приема: 26.11.2021 година. 

Краен срок за подаване на проектни предложения по приема: 29.12.2021 година 17:00 часа. 

По настоящия прием всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай, 

че даден кандидат е подал повече от едно проектно предложение, КППП разглежда само 

последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени. 
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по 

настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП на следния интернет 

адрес: https://eumis2020.government.bg. 
 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общия размер на безвъзмездна финансова помощ по настоящия прием е 732 648,48 лева. 
 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 

Финансовата помощ за одобрени проекти е до 75 на сто от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекти, които не включват дейности за развитие на туризъм и до 5 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти включващи дейности за 

развитие на туризъм. 

Минималният и максимален размер на допустимите разходи за един проект са: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 5 867,40 лева. 

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 195 580,00 лева. 

Минималните и максимални размери на безвъзмездната финансова помощ за един проект са: 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти, които не включват дейности 

за развитие на туризъм е 4 400,55 лева. 
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Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти, които не включват 

дейности за развитие на туризъм е 146 685,00 лева. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти, които включват дейности за 

развитие на туризъм е 293,37 лева. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти, които включват дейности 

за развитие на туризъм е 9 779,00 лева. 

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ 

и съфинансирането от страна на кандидата. 

Финансовата помощ по приема се предоставя в рамките на предвидените средства по процедура 

BG06RDNP001-19.248 под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими 

разходи. 
 

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм. 20 т. 

2. Проектът е за производствени дейности. 25 т. 

3. Проектът създава работни места: 30 т. 

проектът допринася за създаването на поне 2 работни места; 10 т. 

проектът допринася за създаването на от 3 до 5 работни места; 20 т. 

проектът допринася за създаването на 6 и повече работни места. 30 т. 

4. 
Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 2 години преди датата 

на кандидатстване. 
5 т. 

5. Проектът е за услуги. 20 т. 

Максимален брой точки за едно проектно предложение: 100 т. 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 10 точки. 
 

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

Лица за контакти: 

Емил Ангелов, тел: 0887482578; е-mail: mig_vzr@abv.bg 

Владимир Кехайов, тел: 0893406173; е-mail: mig_vzr@abv.bg 

Радослав Пържанов, тел: 0898807745; е-mail: mig_vzr@abv.bg 

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

- на сайта на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - 

Сърница” - http://www.borino-dospat.com/; 

- на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active 

Въпроси свързани с проектните предложения или искания за допълнителни разяснения по време на 

обявените приеми се изпращат на електронния адрес на „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат - Сърница” mig_vzr@abv.bg до три седмици преди изтичане на срока за 

кандидатстване по всеки един от приемите по процедурата. Писмени отговори и разяснения се дават в 

срок до две седмици преди изтичане на срока по всеки един от приемите. Всички зададени въпросите и 

искани разясненията се публикуват в ИСУН при документите за кандидатстване по настоящата 

процедура. 
 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път 

чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) на адрес : http://eumis2020.government.bg/, където е налично 

ръководство за работа със системата. 

Настоящата обява за подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР e приета с Решение 

№ 65.2 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат -Сърница, взето с протокол № 65 от 14.03.2020 г. и изменена с Решения № 66.1 от 

21.07.2020 г., № 67.1 от 14.08.2020 г., № 68.2 от 29.08.2020 г и № 74.2 от 15.11.2021 г. 
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