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ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРОЦЕДУРАТА

Целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по

настоящата процедура са:

➢ Модернизиране технологичната база и внедряване на

иновации в специфични за територията предприятия от

хранително-вкусовата промишленост.

➢ Създаване на възможности за добавяне на стойност към

земеделската продукция.



ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ

Средства от 

ЕЗФРСР

(сума/процент)

Национално 

съфинансиране

(сума/процент)

195 580,00 лв. 

(100 %)

176 022,00 лв. 

(90%)

19 558,00 лв. 

(10%)

средства от 
ЕЗФРСР

нац. 
съфинансиране



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустимите кандидати по настоящата процедура са:

➢ Земеделски стопани, регистрирани по реда на чл. 7, ал. 1 от

Закона за подпомагани на земеделските производители;

➢ Признати групи или организации на производители или такива,

одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и

организации на производители” от ПРСР 2014 -2020 г.

➢ Еднолични търговци и юридически лица, различни от

гореописаните две.



ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

➢ Допустими са само кандидати със седалище за ЕТ и ЮЛ и

постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ-

Радомир-Земен.*

* Община Радомир с населени места:

Гр. Радомир, с. Байкалско, с. Беланица, с. Бобораци, с. Борнарево, с. Владимир, с. Горна Диканя, с. Гълъбник,

с. Дебели лаг, с. Долна Диканя, с. Долни Раковец, с. Драгомирово, с. Дрен, с. Друган, с. Жедна, с. Житуша, с.

Извор, с. Касилаг, с. Кленовик, с. Кондофрей, с. Копаница, с. Кошарите, с. Негованци, с. Николаево, с.

Поцърненци, с. Прибой, с. Радибош, с. Старо село, с. Стефаново, с. Углярци, с. Червена могила, с. Чуковец.

* Община Земен с населени места:

Гр. Земен, с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Врабча, с. Горна Глоговица, с.

Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Жабляно, с. Калотинци, с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Пещера, с.

Раянци, с. Смиров дол.

➢ По настоящата процедура партньорството е недопустимо.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Производствените сектори, свързани с преработката/маркетинга на
селскостопански продукти, за които ще се предоставя финансова помощ са
следните:

➢ мляко млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на продукти,
наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

➢ месо и месни продукти;

➢ плодове и зеленчуци, включително гъби;

➢ пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и
пчелни продукти;

➢ зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

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

➢ готови храни за селскостопански животни (фуражи);

➢ гроздова мъст, вино и оцет;

➢ производство на енергия чрез преработка на растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на
селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се
кандидатства, както и получените крайни продукти.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на

МИГ-Радомир-Земен и са за преработка и/или маркетинг на продукти в

обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на

Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти, на

територията на МИГ, които са за:

➢ внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и

подобряване на използването им, и/или

➢ внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

➢ намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

➢ постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или

➢ подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,

и/или



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

➢ опазване на околната среда, включително намаляване на вредните

емисии и отпадъци, и/или

➢ подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

➢ подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство

и труд, и/или

➢ подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната

проследяемост, и/или

➢ подобряване на възможностите за производство на биологични храни

чрез преработка на първични земеделски биологични продукти



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими за подпомагане са следните разходи:

➢ Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други

недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга,

включително такива, използвани за опазване компонентите на

околната среда;

➢ Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на

нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване

на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

- преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване,

сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

- производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и

процеси;

- опазване компонентите на околната среда;



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

- производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за

собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка

на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

- подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол

на качеството и безопасността на суровините и храните;

➢ Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във

връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и

други недвижими материални активи, предназначени за

производствени дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен;



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани

транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на

суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от

предприятието;

➢ Изграждане/модернизиране, включително оборудване на

лаборатирии, които са собственост на кандидата, разположени са на

територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на

производствения процес, включително чрез финансов лизинг.

➢ Материални инвестиции за постигане на съответствие с

новоприетистандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ Разходи за достигане на съответствие с международно признати

стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри

производствени практики, системи за управление на качеството и

подготовка за сертификация в предприятията само когато тези

разходи са част от общ проект на кандидата;

➢ Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

➢ За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за

регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне

и изпълнение на проекта.



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

➢ Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,

консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени

както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на

заявлението за подпомагане, така и по време на неговото

изпълнение. Същите не могат да надхвърлят 12 % от общия размер

на допустимите разходи по проект.



РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДАДЕН ПРОЕКТ

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните
минимални и максимални граници:

➢ Минималният размер общо допустимите разходи за конкретен проект
- левовата равностойност на 10 000,00 евро (19 558,00 лева).

➢ Максималният размер на общо допустимите разходи за конкретен
проект – левовата равностойност на 160 000,00 евро (312 928,00
лева).

➢ Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на
Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се
определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“



ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОДПОМАГАНЕ

➢ За проект, представен от микро, малко или средно
предприятие - минимален размер на БФП е 5 000,00 € (9
779,00 лв.) – при интензитет на помощта 50%;

➢ В случай, че интензитетът на помоща е по-нисък от 50 %,
минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е
по-малък от левовата равностойност на 5 000 € (9 779,00 лв.);

➢ За проект, представен от голямо предприятие - минимален
размер на БФП е 4 000,00 € (7 823,20 лв) – при интензитет на
помощта 40 %;

➢ В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 40%,
минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е
по-малък от левовата равностойност на 4 000,00 € (7 823,20
лева).



МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПОЛУЧИЛО ФИНАНСИРАНЕ

➢ Проектните предложения се изпълняват в срок до 24 месеца от

подписване на административен договор за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ.

➢ Крайният срок за изпълнение на проекти, получили финансиране
по настоящата процедура е 30.06.2023 г.



РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с

критериите, описани в Условията за кандидатстване. Оценката се извършва в

системата ИСУН 2020 и се документира чрез попълването на оценителни

таблици.

➢ Оценката на проектните предложения преминава през два етапа:

1. Оценка на административното съответствие и допустимостта –

извършва се проверка относно формалното съответствие на проектните

предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности,

съгласно Критерии и методика за ОАСД на проектни предложения -

Приложение № 1 от Документи за информация към Условия за

кандидатстване.

2. Техническа и финансова оценка. - оценка по същество на проектните

предложения, съгласно Критерии и методика за ТФО на проектни

предложения - Приложение № 2 от Документи за информация към Условия

за кандидатстване.

* На техническа и финансова оценка подлежат само проектни предложения,

преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимост



КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

Критерии за избор на проекти Точки

1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно

препоръка на ЕС 2003/361/ЕС.
20 

2. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика,

и/или услуга и/или продукт в предприятието

- над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта

са свързани с иновации в предприятието – 15 т.

- - над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по

проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 т.

20

3. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските

стопани - Предприятието на кандидата предвижда в бизнес

плана преработката на минимум 65 % собствени или на

членовете на групата/организация на производители или на

предприятието суровини (земеделски продукти)

10

4. Проектът създава нови работни места

- до 3 работни места – 5 т.

- над 3 работни места – 10 т.

10

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за

подобряване на енергийната ефективност на предприятието.
10



КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

6. Проектът включва преработка и производство на

биологични продукти
10 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за

подобна инвестиция
5

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към

околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности,

опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,

опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на

стоки и/или услуги
5

10. Проектът предлага уникални производства или услуги,

които са знакови за идентичността на територията
5

ОБЩО 100



КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

➢ За да бъде предложено за финансиране едно проектно
предложение, общата крайна оценка на етап техническа и
финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10
точки (минимално допустима оценка за качество на проектни
предложения).

➢ При казус, две или повече проектни предложения, които имат
еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в
низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и
и по-висока/и оценка/и и по критерии 1: „Предприятието е
класирано като микро съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС“.

➢ При равенство и по този критерии, проектите да бъдат подреждани
в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и
по-висока/и оценка/и по критерии 2 „Иновативност-въвеждане на
нови за територията практики и/или услуга и/или продукт в
предприятието“. При равен брой точки и по двата критерия,
проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава
предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по
критерии 4 „Проектът създава нови работни места“.



ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

➢ Първи период на прием:

1. Начален срок: 08.10.2020 г.

2.   Краен срок: 11.12.2020 г. 17:00 ч.

➢ Втори период на прием: -

при наличие на остатъчни средства

след първи прием

1. Начален срок : 01.04.2021 г.

2. Краен срок: 21.05.2021 г. 17:00 ч.



НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от

кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по

електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за

кандидатстване и придружителните документи чрез

Информационната система за управление и наблюдение на

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg

http://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/


За контакти:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


