ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Код на подмярката:
19.2-4.1

Наименование на под-мярката:
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Земеделието е основен източник на доходи за населението от територията на действие на
МИГ. Застъпени са и двата подотрасъла - растениевъдство и животновъдство. В растениевъдното
направление стопанствата са насочени основно към зърнопроизводство,
овощарство и
зеленчукопроизводство, а в животновъдно направление - към птицевъдство и говедовъдство. На
територията се отглеждат пчели и технически култури. В последните години мнозина се насочиха
към отглеждане на нетрадиционни за региона етерично-маслени и медицински култури и билки.
В проведени срещи с представители на сектора се очерта необходимост от подкрепа основно в три
направления: за по-големите стопани - в посока постигане на устойчивост; за средните – подкрепа
за модернизиране на материалната база за съхранение на произведената от тях продукция и за помалките стопанства – подкрепа за закупуване на техника за обработка на земята и прибиране на
реколтата. В процеса на създаване на СВОМР бяха регистрирани 21 потенциални бенефициенти
по мярката със заявени проектни намерения за: закупуване на земеделска техника, вкл.
специализирана техника за билки; закупуване на малогабаритна техника за животновъдна ферма;
изграждане на складове за съхранение на собствената продукция; изграждане на кантар за
земеделска продукция; създаване на трайни насаждения – овощна градина, маточина, лавандула,
бял равнец; създаване на насаждение от биологична лавандула; закупуване на платформа за
подвижно пчеларство; изграждане на напоителна система за отглеждане на зеленчуци; закупуване
на кошери.
Описание на целите
на под-мярката:

За разнообразяване на земеделската продукция, произвеждана на
територията на МИГ Добричка, и за повишаване качеството й чрез:
✓ модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови
процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
✓ преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в
стопанствата;
✓ насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и
модернизация на физическия капитал;
✓ опазване на компонентите на околната среда;
✓ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на
условията в земеделските стопанства.

МИГ ДОБРИЧКА
9361 с. Бранище, ул. «Първа» 19 А, 0882/ 020 969; 0889 46 50 90,
www.mig-dobrichka.org, e-mail: mig_dobrichka@abv.bg

Обхват на подмярката:

Допустими
получатели:

Допустими
дейности:

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване цялостната дейност на
земеделското стопанство чрез:
✓ обновяване на наличната техника за обработка на земята и прибиране на
реколтата;
✓ модернизиране на материалната база за съхранение на произведената
собствена продукция;
✓ подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство;
✓ опазване на компонентите на околната среда, включително с
намаляване на вредните емисии и отпадъци;
✓ осигуряване на възможности за производство на биологични
земеделски продукти.
Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с
една или няколко от дейностите по първично селскостопанско
производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както
и подготовка на продукцията за продажба.
Към датата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатите трябва
да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от
Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им
стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. 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 приход от получена публична финансова
помощ, директно свързана с извършването 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 закон, Закона за кооперациите, Закона за
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската
академия.
Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват
цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства,
чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на
наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване
на вредните емисии и отпадъци; или
3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
и/или

4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство; или
5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
6. осигуряване на възможностите за производство на биологични
земеделски продукти.
В рамките на земеделското стопанство:
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима
собственост, използвана за земеделското производство;
2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и
оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за
съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от
стопанството;
3. закупуване и/или инсталиране на нови съоръжения и оборудване за
напояване в стопанствата – резервоари, сондажи, системи за капково
напояване и др.;
4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения (вкл.от десертни
лозя) и етерично-маслени култури;
Допустими разходи: 5. 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;
6.закупуване 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;
7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти и др., 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 проекта.
Съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими
Недопустими
дейности и разходи: разходи по всички под-мерки от СВОМР
Финансови
параметри за
проектите:
Интензитет на
финансовата помощ:
Размер на
финансовата помощ
по под-мярката:

Минимален размер – 10 000 лв. (без ДДС)
Максимален размер - 150 000 лв. (без ДДС)
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общите допустими разходи
Размерът на финансовата помощ по под-мярката е 850 000,00 лв.

Обективни критерии
за оценка на
проектите и тяхната
тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 25 000 евро
СПО
Проектът съдържа иновативност - въвеждане на нови за
територията продукт, и/или услуга, и/или добра практика
Проектът е за инвестиции в собственото земеделско
стопанство, което е:
o в сектор „плодове и зеленчуци” (без отглеждане на
тикви); или
o за трайни насаждения (без черупкови); или
o за производство на „етерично - маслени и медицински
култури”; или
o животновъдство, пчеларство.
Проектът допринася за подобряване на пазарната реализация,
или за включване на стопанството в хранителната верига
Проектът е за инвестиция за производство на биологични
суровини и продукти
Проектът разкрива постоянно работно място (работни места)
(не по-малко от 12 месеца)
Проектът допринася за ограничаване /адаптация към
изменението на климата и/ или щади компонентите на
околната среда – почви, води, въздух, отпадъци
(по технически параметри)
Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от
МИГ или ПРСР 2007 - 2013
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на
възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими
групи
(точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)

20

Общ брой точки:

10
15

10
10
10
10

5
10

100

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
✓
✓
✓
✓

балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
внедрени иновативни/ научни постижения;
създадена заетост в сектора на селското стопанство;
запазени и развити ресурси, създаващи поминък.

Код на подНаименование на под-мярката:
мярката:
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
19.2-4.2
Съществена част от земеделската продукция, произведена на територията на МИГ
Добричка се предлага на пазара във вид на суровина. Използването на потенциала на
плодородната добруджанска земя и получаване на повече продукти от нея, които да се продават
не само като суровина, а като готова храна прави подпомагането на предприятията от
хранително-преработвателния сектор целесъобразно и поради това то следва да бъде подкрепено
от Стратегията за ВОМР. Бизнесът на територията на МИГ Добричка може да извлече множество
ползи за своето развитие от т. нар. „къси вериги на доставки“. На етапа на разработване на
настоящата стратегия е заявен интерес за участие по подмярката от страна на 4 бр. земеделски
стопани за инвестиции в: изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури; преустройство
на помещение и закупуване на оборудване за малка дестилерия (само за собствена суровина);
закупуване на производствена линия за плодови сокове и сушилня за плодове; закупуване на
оборудване за преработка на мляко за съществуваща мандра.
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и
конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната
промишленост чрез:
✓ по-добро използване на факторите за производство;
Описание на
целите на под- ✓ въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси
мярката:
вериги на доставка;
✓ подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост;
✓ постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
✓ подобряване опазването на околната среда.
Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови или подобряване
дейността на съществуващи предприятия от хранително-преработвателната
промишленост чрез:
✓ 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 нововъведени стандарти на ЕС, и/или
Обхват на под- ✓ опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и
мярката:
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
получатели:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на
заявлението за подпомагане са:
1. Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за
подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
- да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от
1999 г.);
- минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство
е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
2. Eднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро,
малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО
на Комисията.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните
производствени сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на
селскостопански продукти:

Допустими
дейности:

1) мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или
маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни
продукти;
2) месо и месни продукти
3) плодове и зеленчуци, вкл. гъби;
4) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и
пчелни продукти;
5) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7) технически и медицински култури, включително билки, с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия,
захар и сладкарски изделия;
8) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9) гроздова мъст, вино и оцет.
Подкрепата е насочена към:
✓ Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на
сгради и други недвижими активи, необходими за производството и
маркетинга;
✓ Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително
такива, свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и
оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

✓ Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане,
замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и
суровината.

Допустими
разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. 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;
2. 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:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене,
съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на
растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на
качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани
транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините
или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които
са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието
и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез
финансов лизинг;
5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти
на Съюза (Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към
животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане),
включително чрез финансов лизинг;
6. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
7. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
8. 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;
9. 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, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия
размер на допустимите разходи по проект, вкл. в т. 1 - 8.
Недопустими
дейности и
разходи:

Съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по
всички под-мерки от СВОМР

Финансови
параметри за
проектите:

Минимален размер – 10 000 лв.
Максимален размер – 200 000 лв.

Финансовата помощ е в размер на:
Интензитет на
- 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки
помощта:
или средни предприятия.
Размер на
финансовата
Размерът на финансовата помощ по под-мярката е 491 000,00 лв.
помощ по подмярката:

Обективни
критерии за
оценка на
проектите и
тяхната
тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

Проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за
територията продукт и/или услуга, и/или добра практика
Проектът включва преработка на собствени и/ или
произвеждани на територията на МИГ Добричка земеделски
суровини/продукти
Проектът включва преработка на суровини от чувствителните
сектори – животновъдство (вкл. пчеларство), зеленчукови,
етерично-маслени и овощни
Проектът допринася за създаване на работни места
едно постоянно работно място
o
две и повече постоянни работни места
o
Проектът допринася за подобряване на пазарната реализация
на кандидата или за скъсяване на веригата на доставка
Проектът е за инвестиции за производство на био-енергия за
собствени нужди или за подобряване на енергийната
ефективност на самото предприятие
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване
изменението на климата и/или щади компонентите на
околната среда – почви, води, въздух, отпадъци
(по технически параметри)
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на
възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими
групи
(точките не се натрупват, максимален брой 10 т.)

20

Общ брой точки:

100

20

10

10
5
10
10
10

10

10

Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят.

Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

подобрено качество и/или разнообразена продуктова гама;
подобрени връзки по веригата от производителя до търговеца;
увеличени продажби, включително директни;
създадена заетост в сектора;
внедрени постижения на науката и практиката;
увеличена добавена стойност на територията.

Код на подмярката:
19.2-6.4

Наименование на под-мярката:
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Изготвените в подготвителната фаза анализи отчитат, че в голяма част от населените места
от територията на МИГ Добричка услугите са недостатъчни и труднодостъпни, а производствата
са лошо представени. За подобряване качеството на живот на местните жители е необходимо да
се подпомогне предлагането на леснодостъпни услуги за населението, съпоставими с тези в
големите градове. След обработка на данните, получени от формулярите за проява на интерес за
кандидатстване бе установено, че по подмярката е заявен интерес от страна на 8 потенциални
бенефициенти. Проектните намерения включват: *изграждане на басейн със заведение и
барбекю (с обществен достъп); *закупуване на нов автомобил за превоз на гости до местна
атракция; *ремонт, реконструкция и обзавеждане на магазин за хранителни стоки; *закупуване
на хладилен микробус за превоз на цветя; *изграждане на пчелин като туристическа атракция;
*изграждане на посетителски център „Добруджански легенди край огнището”; *изграждане на
фурна за хляб с дегустационна зала „Златна Добруджа”; *обзавеждане и оборудване на къща за
гости.
Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията за
инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности,
които водят до:
✓ създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/ или
Описание на
иновация;
целите на подмярката:
✓ осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията
в отдалечените населени места;
✓ развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
✓ осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и създаване на нови
работни места за населението.
Подкрепата обхваща подпомагане на земеделски производители или
Обхват на под- микропредприятия от територията за инвестиции в неземеделски дейности,
мярката:
водещи до постигане целите на мярката.

Допустими
получатели:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите
или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по
Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес
за физическите лица на територията на община Добричка.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва
дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими
дейности:

Неземеделските дейности могат да включват:
✓ дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги);

✓ 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);
✓ 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.);
✓ производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;
✓ развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски
дейности.

Допустими
разходи:

Недопустими
дейности и
разходи:
Финансови
параметри за
проектите:
Интензитет на
помощта:
Размер на
финансовата
помощ по подмярката:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и
развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ Добричка,
включващи:
а) Изграждане, придобиване или подобрения 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 „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.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“,
„б“ и „г“.
Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички под-мерки от
СВОМР.
Минимален размер – 10 000 лева.
Максимален размер – 200 000 лева.
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи

Размерът на финансовата помощ по под-мярката е 491 000,00 лв.

Обективни
критерии за
оценка на
проектите и
тяхната
тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

Проектът включва инвестиции в производство
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в
т. ч. мобилни; здравни услуги и/ или услуги, насочени към
уязвими групи от населението, възрастни хора и/или деца
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място
производство, услуга или продукт, или е за развитие на занаяти
Проектът създава заетост (точките се натрупват)
- до две постоянни работни места;
- повече от две постоянни работни места
- извън семейството и/или осигурява работни места за жени
и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години и/ или заетост
за представители на уязвими групи
Проектът използва местни ресурси, произведени на територията
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване
измененията на климата/ щади компонентите на околната среда
– почви, води, въздух, отпадъци
(по технически параметри)
Проектът води до разширяване на съществуваща дейност
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст
до 40 години или жени, или представители на уязвими групи
(точките не се натрупват, максимален брой 5 т.)

20
20

Общ брой точки

100

15
15
5
10
5

10
10

5
5

Проектите, получили по-малко от 30 точки, се отхвърлят.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
✓
✓
✓
✓

създадени атракции и привлечен интерес към територията;
довеждане на повече услуги до хората от територията, вкл. мобилни;
създадени нови работни места;
балансирани и по-малко уязвими от пазарните колебания микро- и малки бизнесструктури на територията;
✓ по-силно, по-богато и социално отговорно предприемачество.

Код на подмярката:
19.2-7.2

Наименование на под-мярката:
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”

Поради недостиг на средства инвестициите в зелените площи, в площади, тротоари,
улично осветление, спортна инфраструктура в населените места на МИГ Добричка са силно
ограничени. В процеса на разработване на СВОМР беше изразена надежда, че местната
инициатива може да доведе до рехабилитация на стари детски площадки, паркове, кътове за
отдих, създаване на места за спорт и свободно време. Идентифицирани от поведеното проучване
са следните проектни идеи: *ремонти на улици и тротоари и изготвяне на табели с
наименованието на улиците и номерата на домовете; *изграждане на спортни площадки, фитнес
площадки на открито, ремонт на стадиони и съблекалните към тях; *изграждане/ рехабилитация
на съществуващи детски площадки; *обособяване на кътове за отдих, паркове с беседки, пейки,
детски съоръжения, място за къмпинг; *изграждане на центрове за настаняване от семеен тип;
*ремонт на сгради на читалища, зала за ритуали; *повишаване на енергийната ефективност на
обществени сгради - външна и вътрешна изолация; закупуване на обзавеждане на клуб за
пенсионери; за ремонт, оборудване, обзавеждане на читалищата; за закупуване на сцени и
декори; за закупуване на техника за дигитализиране на библиотеки; за закупуване на компютри,
софтуер; за обзавеждане и ремонт на младежки клубове.
✓ Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в района на община Добричка.
✓ Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ Добричка до
Описание на
услуги в сферата на културата, на спорта, свързани със свободното време и
целите на подмярката:
отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и
комуникационни технологии;
✓ Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към
територията на МИГ
Подкрепата по мярката ще насърчи инвестиции за създаване на основни услуги,
и свързаното с това обезпечаване/ рехабилитация на сгради/ инфраструктура за
предоставянето им.
Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в малка по мащаб
инфраструктура, която създава основни услуги за населението, като:
✓ съществуващи улици, тротоари, общински пътища, както и съоръженията и
Обхват на подпринадлежностите към тях;
мярката:
✓ площи за широко обществено ползване;
✓ социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от
процеса на деинституционализация;
✓ общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;
✓ обекти, свързани с културния живот;
✓ общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Дейностите, включени в проектите, следва да съответстват на приоритетите на
общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020г.
Допустими
получатели:

✓ Община Добричка
✓ Юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани със социалната
инфраструктура и културния живот;
✓ Читалища - за дейности, свързани с културния живот

Допустими
дейности:

Финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и
съоръженията и принадлежностите към тях;
3. Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
4. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни
средства;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
6. Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни
такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване
на прилежащите пространства (за читалищата);
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение на територията.

Допустими
разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. Реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или
реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост
съгласно допустимите за подпомагане дейности , които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените
разходи по буква „а“;
2. за закупуване на специализирани транспортни средства, включително
превозни средства за целите на инвестицията, мобилни обекти, оборудване и
обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг,
съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи,
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност - разходите по т. 3
са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1, буква „а“ и
са необходими за постигане на целите, свързани с насърчаване на социалното

приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на икономическото
развитие на територията на МИГ Добричка.
4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери
и консултанти, консултации за икономическа 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 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по
проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.
Допустимите разходи по т. 4 не може да надхвърлят следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта: 1% от
допустимите разходи по т. 1, буква "а", т. 2 и 3;
2. за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта: 1% от
допустимите разходи по т. 1, буква "а", т. 2 и 3;
3. разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите
на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 не могат да
надхвърлят 5% от допустимите разходи по т. 1, буква "а";
4. разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 не могат
да надхвърлят 2% от допустимите разходи по т. 1, буква "а";
5. разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. 4 не могат
да надхвърлят 1% от допустимите разходи по т. 1, буква "а". ”
Недопустими
дейности и
разходи:
Финансови
параметри за
проектите:

Съгласно чл. 21 от Наредба №22 и общите правила за недопустими разходи по
всички под-мерки от СВОМР
Минимален размер на допустимите разходи по проект – 10 000 лв.
Максимален размер на допустимите разходи по проект – 391 000 лв.

Интензитет на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за
помощта:
проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Размер на
фин.помощ по Размерът на финансовата помощ по под-мярката е 850 000,00 лв.
под-мярката:

Обективни
критерии за
оценка на
проектите и
тяхната
тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

Проектът включва инвестиции в социална инфраструктура или
води до предоставяне на социални услуги
Проектът допринася за задържане на подлежащите на
задължително образование деца в училище и/ или за
подобряване качеството на учебния процес
Проектът включва изграждане на площадки за игра и/ или
набавяне на спортни принадлежности за подобряване
двигателната активност на децата и младежите.
*забележка: под "Площадка за игра" по смисъла на
СВОМР се разбира обществено достъпна открита или закрита

15
10

10

площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с
подходящи за целта устройства, настилка и съоръжения за игра
в зависимост от определената възрастова група на
ползвателите.“
Проектът предвижда изграждане и /или реконструкция на
детски площадки, зелени площи и/или осветление
Проектът предлага инвестиции за две или повече населени
места с:
- общо население до 500 жители
- общо население над 500 жители
Проектът допринася за ограничаване на измененията на
климата и/или осигурява защита при бедствия и аварии
Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага
иновативен подход за решение на местни проблеми
В изпълнението на проекта се създава заетост за местни
безработни лица или за представители на уязвими групи
Проектът е представен от неправителствена организация или
читалище
Общ брой точки:

5
15
10
15
10
10
20
5
100

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
✓ изградена и подобрена инфраструктура, подпомагаща социалното приобщаване и
намаляването на бедността;
✓ подобрен достъп до основни услуги за населението;
✓ подобрена среда за живот.

Код на подмярката:
19.2-7.5

Наименование на под-мярката:
„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа
инфраструктура”

Мярката отговаря на идентифицирания потенциал на територията и допринася за
постигане на специфични цели, посочени в Общинския план за развитие на община Добричка
за периода 2014 – 2020 г. От страна на публичния сектор е регистриран интерес за *изграждане
на туристически атракции - «музей на хляба», «музей на науката», *обособяване на туристически
маршрути; *изграждане на екопътека; *обособяване /изграждане на алея за велопоходи,
*създаване на туристическа инфраструктура за развитие на ловен туризъм. Идеята, която срещна
най-сериозна подкрепа по време на обществените обсъждания, беше свързана със създаването
на обучителен център и атракцион за обучение на децата и учениците от цялата община (подобен
няма в цялата област Добрич) по безопасност на движението и закупуване на съответното
оборудване за неговото функциониране.
✓ Повишаване на атрактивността на места със съхранено природно, културно,
образователно и историческо наследство от територията на община
Добричка чрез разнообразяване и подобряване на съществуващата
Описание на
инфраструктура, изграждане на атракции и съоръжения за посетители и
целите на подмярката:
адекватното им експониране и популяризиране, подобряване на маркетинга
за привличане интереса към територията.
✓ Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски
туризъм на територията на МИГ Добричка.
Подмярката обхваща подкрепа за материални и нематериални инвестиции в
съществуваща инфраструктура, за изграждане на атракции за посетители, за
Обхват на под- развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.
мярката:
Дейностите, включени в проектите, следва да съответстват на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020г.
Допустими
получатели:

За подпомагане могат да кандидатстват:
✓ Община Добричка;
✓ Юридически лица с нестопанска цел.

Допустими
дейности:

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на туристически информационни центрове;
✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на
местното природно и културно наследство;
✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
✓ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или

историческо наследство и/ или предоставящи услуги с познавателна или
образователна цел;
✓ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за
туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за
туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и
туристически пътеки).

Допустими
разходи:

Недопустими
дейности и
разходи:
Финансови
параметри за
проектите:

✓ Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
✓ Закупуване на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на
актива;
✓ Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации
относно екологичната и икономическата устойчивост;
✓ Разходи, свързани със следните нематериални инвестиции: придобиване или
развитие на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи,
авторски права, търговски марки.
Съгласно общите правила за недопустими разходи по всички мерки от
СВОМР.
Минимален размер на допустимите разходи по проект – 10 000 лв.
Максимален размер на допустимите разходи по проект – 200 000 лв.

Интензитет на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за
помощта:
проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Размер на
финансовата
Размерът на финансовата помощ по под-мярката е 200 000,00 лв.
помощ по подмярката:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Обективни
критерии за
оценка на
проектите и
тяхната
тежест:

Проектът включва дейности по изграждане/ подобряване на
инфраструктура за провеждане на събития, привличащи
посетителски интерес
Проектът предлага инвестиции в населено/и място/а с общо
население над 500 души
Проектът включва дейности, подкрепящи развитието на
интегриран туризъм и/ или повишаващи атрактивността на
територията
Проектът води пряко до увеличен брой събития на територията,
привличащи посетителски интерес
Проектът създава нови атракции, предоставящи услуги с
познавателна или образователна цел, насочени към уязвими
групи от населението и/или деца

ТОЧКИ
10

10
10

10
20

Проектът създава заетост за жени/ или за лица над 54 и/ или
младежи до 29 години и/ или заетост за представители на уязвими
групи и/ или за населението на повече от едно населено място
Проектът включва дейности по подобряване на маркетинга,
експониране и популяризиране на атракциите, за привличане
интереса към територията
Инвестициите по проекта щадят компонентите на околната среда
и/ или осигуряват екологичен ефект и въздействие
Проектът е подаден от ЮЛНЦ
Общ брой точки:
Проектите, получили под 30 точки, се отхвърлят.
Очаквани резултати от прилагането на под-мярката:
✓
✓
✓
✓

подобрена инфраструктура и изградени атракции за посетители;
подобрен маркетинг на територията;
увеличен брой събития на територията, привличащи посетителски интерес;
повишена атрактивност на територията.

10

10

10
10
100

Код на подмярката:
19.2-7.6

Наименование на под-мярката:
„Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ
Добричка”
по чл. 20 от Регламент ЕС № 1305 от 17 декември 2013 г.

От направения анализ на територията на МИГ и проведеното анкетно проучване е видно,
че неправителственият сектор е активна и заинтересована от прилагане на подхода ВОМР страна.
Засилен интерес е регистриран към организиране и провеждане на мероприятия за
популяризиране както на природните дадености, така и за представяне на различни атракции,
свързани с културното наследство на територията – възстановки на обичаи и демонстрация на
селския бит. По време на срещите бяха обсъждани възможностите за реализиране на проекти,
насочени към съхранение на местната идентичност и чувството за принадлежност към
територията и които пренасят културен опит, знания, умения и традиции между поколенията.
Всичко това показва, че на територията на МИГ Добричка е наличен потенциал за реализиране
на проекти за развитие и съхранение на културно-историческото наследство. В тази връзка МИГ
разработи нова мярка, в съответствие с Регламент (EC) № 1305/2013, в която са включени
дейности за опазване, представяне и съхранение на местно материално и нематериално културно
и историческо наследство и опазване на природното наследство с допустими бенефициенти
читалища, ЮЛНЦ и сдружение «МИГ-Добричка» . В попълнените формуляри за заявен интерес
са описани проектни намерения за: *организиране на празници и възстановки на обичай
„жътва”, организиране и провеждане на различни фестивали: на хляба, с песните на Пламен
Димитров, на занаятите, на виното, на копривата „Копринени усмивки”, на божура; *
осигуряване на автентични носии; * организиране и провеждане на детски турнири; * възраждане
на традиционните в миналото, но забравени днес празниции на селата – събори.
✓ Развитие на териториална идентичност на база на специфичния
териториален потенциал и продукти от местен характер;
✓ Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за
изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености, и
Описание на
интензифициране връзките между различни групи от територията;
целите на подмярката:
✓ Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно
наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване;
✓ Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на
стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното
време.
Материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване,
Обхват на под- съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на
мярката:
селския район и опазване и популяризиране на природните дадености и
богатство от територията на МИГ Добричка
Допустими
получатели:

✓ Юридически лица с нестопанска цел;
✓ Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
✓ МИГ Добричка, при условие, че проектът, за който кандидатства за
финансиране, е в обществена полза и не е постъпило друго предложение за

финансиране по мярката по провежданата процедура.

Допустими
дейности:

Културно и историческо наследство:
По подмярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват
представянето на местното културно и историческо наследство и осигуряват
приемственост на традициите между поколенията.
1. За проучване, изучаване и съхранение чрез документиране на местната
култура, бит, кулинария, история, традиции, музика, танци и изобразително
изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция и/или
тяхното възраждане чрез:
✓ тематични изложби, етнографски сбирки;
✓ филми или видео клипове;
✓ изготвяне и разпространяване на информационни материали - тематични
изследвания, снимков архив, каталози, пътеводители и др.;
✓ разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от
традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
2. Подготовка, организация и провеждане на местни културни събития:
✓ фолклорни празници, събори, панаири, фестивали и др.
✓ възстановки на исторически/ паметни за територията събития;
✓ възстановки на традиционни местни обичаи и ритуали;
✓ местни тематични конкурси, концерти, постановки и др.
Природно наследство:
По подмярката ще се подпомагат проекти, които водят до осъзнаване
проблемите на околната среда, подобряване на екологичната култура, опазване,
възстановяване и поддържане на природното наследство и селския пейзаж чрез:
✓ информиране и включване на населението в дейности, свързани с опазване
на компонентите на околната среда и ограничаване на измененията на
климата, вкл. за представяне на нови знания, практики и технологии за
опазване и щадящо отношение към ресурсите;
✓ дейности, свързани с проучване и популяризиране на природните дадености
на територията - ценни образувания, растения, дървесни видове и животни;
✓ дейности, свързани с възстановяване и подобряване на обекти за отдих сред
природата, например: заслони, информационни и указателни табели,
пътеки, чешми, мостчета и др.

Допустими
разходи:

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности, пряко свързани с
изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени
за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение;
2. Разходи за командировки на територията на МИГ, съгласно действащата
Наредба за командировките в страната - за дейности, пряко свързани с
изпълнението на проекта;

3. Разходи за закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане,
(като музикални инструменти, сценични облекла, носии, витрини за
изложби, стелажи, декори, реквизити и др.)
4. За проучване и популяризиране на местното културно, историческо и
природно наследство:
- разходи за проучвания, за идентифициране, документиране, изследване
и/или съхраняване на природното и културно наследство;
- разходи за организиране и провеждане на фестивали, събори, изложби,
семинари, информационни срещи и кампании, възстановки, конкурси,
постановки и др. прояви, вкл. разходи за възнаграждения на външни
експерти – фолклористи, етнографи, водещи проявите и др;
- разходи за възстановяване, реставрация, съхраняване и обогатяване на
сбирки (исторически, етнографски и др.);
- разходи за изготвяне и отпечатване/ публикуване/ представяне на
информационни материали, като: плакати, статии, радио и телевизионни
предавания, филми, видеоклипове, каталози, снимки, архиви, атласи и
карти на територията, пътеводители, табели и др.;
- разходи за създаване на интернет страници;
- разходи за външни услуги - наем на помещения, терен, апаратура и др.
5. За възстановяване и подобряване на обекти на природното наследство:
- Разходи, свързани с проучване и/или възстановяване на места с висока
природна стойност и терените около тях;
- разходи за изработване, и поставяне/ възстановяване /подобряване на
обекти за отдих сред природата - заслони, информационни и указателни
табели, пътеки, чешми, мостчета и др. подобни.
6. Разходи, необходими за изграждането на партньорства и създаване на мрежи
между различни институции (музеи, музейни сбирки, читалища, общини,
НПО и частни лица).
Финансови
параметри за
проектите:

Минимален размер – 5 000 лв.
Максимален размер – 15 000 лв.

Интензитет на 100% от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес, които не
помощта:
генерират нетни приходи.
Размер на фин.
помощ по под- Размерът на финансовата помощ по под-мярката е 50 000,00 лв.
мярката:
Обективни
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
ТОЧКИ
критерии за
В дейностите по проекта са привлечении доброволци/ родители/
15
оценка на
активни
граждани/
деца
/
младежи
проектите и
Проектът пренася културен опит, знания, умения и традиции
15
тяхната
между
поколенията.
тежест:

Проектът създава условия за привличане на посетители и
повишаване на интереса към територията
Проектът е за популяризиране на културното наследство на
малцинствени общности
Проектът допринася за подобряване състоянието на природното
или историческото наследство и/или на селския пейзаж
Проектът включва дейности, директно свързани с опазване на
компонентите на околната среда и/ или ограничаване на
измененията на климата
Проектът насърчава обществената информираност и повишава
екологична култура на местното население
Проектът предлага иновативен подход за маркетиране,
представяне и популяризиране на местните потенциали
Проектът се реализира в повече от едно населено място

10

Общ брой точки:

100

10
10
10

10
10
10

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят.
Очаквани резултати от прилагане на под-мярката:
✓ селското наследство и селският пейзаж са превърнати в преживяване;
✓ повишени добавена стойност и интерес към територията, породени от усещането за
автентичност, близостта до земята и нейните плодове;
✓ повишено качеството на живот на местното население чрез привлечени посетители и
предложени алтернативи за свободното време;
✓ приложен иновативен подход за валоризация на местните потенциали.

