
                    
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“  
Адрес: п.к. 2760, град Разлог, област Благоевград, ул. «Шейново» № 13, ет. 2, офис 2-4 

ел. поща: razlog_mig@abv.bg, интернет страница: www.mig-razlog.org, 
тел. 0888528239, 0888224459, 0888224425 

 

 
О Б Я В А 

за прием на проектни предложения по мярка 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство 
и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”   

към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 
На основание Решение № 2 по Протокол №01/21.01.2020 г. на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ-Разлог”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и одобрената Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие,  

СДРУЖЕНИЕ “МИГ-РАЗЛОГ” 
обявява процедура за прием на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.368 

Наименование на процедурата: 
МИГ-Разлог, мярка 8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти"  

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 
В рамките на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Разлог целите на 
тази подмярка се заключават в подпомагане на повишаване на конкурентоспособността на 
предприятия, занимаващи се с първична преработка на дървесина. 
Основната цел е повишаване на конкурентоспособността на предприятия, занимаващи се с 
първична преработка на дървесина, чрез: 
- по-добро използване на факторите за производство; 
- въвеждане на нови продукти и/или процеси и/или технологии. 
Очаквани резултати от прилагането на мярката са свързани с:  
- реализиране на 2 проекта; 
- създадени  4 нови работни места; 
- подобряване на технологичните процеси и/или иновации в 1 предприятие. 

Допустими кандидати: 
Микро, малки и средни предприятия от сектор „Дървопреработка”. 
*При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. За малки и средни предприятия се прилагат 
разпоредбите на Закона за малките и средни предприятия.  
Критерии за допустимост на кандидатите: 
1. Кандидатите трябва да са Еднолични търговци или юридическите лица, регистрирани по 
Търговския закон (ТЗ) и вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
2. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има седалище и адрес на управление 
на територията на община Разлог. 
3. Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са 
допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина1 
годишно.  

 
1 „Обла дървесина“ е всяка дървесина, добита в сечището (по асортименти), която не е преработвана допълнително 
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4. Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти 
представят бизнес план, доказващ икономическа жизнеспособност. 
5. Кандидатите са допустими за подпомагане само за дейностите по изграждане, придобиване 
или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на 
дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното 
предложение и закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична 
преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната 
преработка. Кандидатите са допустими за подпомагане и за нематериални инвестиции като 
придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, 
авторски права, търговски марки и т.н., но само когато тези инвестиции са пряко свързани с 
изпълнението на проекта. 

Допустими дейности: 
1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка 
на дървесината; 
2. Инвестициите по т.1, предвидени в проекта, трябва да бъдат осъществени на територията на 
действие на МИГ-Разлог. 

Допустими разходи: 
По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции, включващи: 
1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими 
за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко 
свързани с изпълнението на проекта;  
2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка 
на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до 
пазарната цена на актива;  
3. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и 
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н. 
4. Общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти,  хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата 
устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – извършени както в 
процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време 
на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите 
разходи включени в проектното предложение (в съответствие с точка 8 (Общи условия) на ПРСР 
за периода 2014-2020 година). 

Период за прием на проектни предложения: 
Начало: 26.02.2020 година.                                           Краен срок: 30.03.2020 година, 17:00 часа. 

Бюджет на приема: 

Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР е 103 837,25  лв.  
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

Минимален размер на допустимите разходи за един проект  –  9 779,00 лв. 
Максимален размер на допустимите разходи за един проект   – 391 160,00 лв. 
Минимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 4 889,50 лв. 
Максимален размер само на безвъзмездната финансова помощ е 103 837,25 лв. 

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР: 
Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до  50 % или 65 % от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта, но не повече от 
103 837,25 лева, което се равнява на наличния финансов ресурс към момента на 
провеждане на втора процедура по мярката. 
Максималният интензитет на помощта по тази мярка е 65%, съгласно Приложение № 2 – Размер 
и ставки на помощта от Регламент (ЕС) 1305/2013 г. и изискванията на чл.9, ал.2, т.1 от 
НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. 
 



Кандидатът по процедурата може да направи избор между следните два варианта: 
- интензитетът на подпомагане да не превишава 50 %; 
- интензитетът на подпомагане да бъде повече от 50 % , но да не превишава 65 %. 
Избраният интензитет важи за всички включени в проектното предложение разходи. 
Съфинансиране от бенефициента: Разликата между пълния размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата. 
Участието на кандидата може да бъде само в парична форма. 
 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 
№ Критерии за избор Точки 
1 Проектът е свързан с внедряване на иновации 10 
2 Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на 

предприятието 
30 

3 Доставяната техника по проекта притежава валиден сертификат за 
съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на 
Европейската общност) 

30 

4 Проектът разкрива поне едно ново работно място при запазване на 
съществуващите. 

30 

  Общо 100 
Проекти, получили „0” (нула)  точки от оценка  на етап ТФО не се предлагат за класиране 
от КППП и не се одобряват за подпомагане! За да бъде одобрен за финансиране, проектът 
трябва да получи поне 10 точки. При наличие на проектни предложения с равен брой 
точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов 
ресурс по обявената процедура, само за тях последователно ще бъде приложено приоритизиране 
без да се дават допълнителни точки.  

 
Лица за контакт: 

Изпълнителен директор – Венета Нанева, тел. 0888528239; 
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Мария Манушкина, тел. 0888224459 
Административен сътрудник – Галина Калушкова, тел. 0888224425 

Подробна информация и документи за кандидатстване: 
 В ИСУН2020 на уеб адрес https://eumis2020.government.bg 
 На електронната страница на МИГ-РАЗЛОГ на уеб адрес www.mig-razlog.org  
 В офиса на МИГ, на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4. 

Начин на подаване на проектните предложения: 
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 8.6. „Инвестиции в 
технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 
продукти” от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН2020 в рамките на срока, 
определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения.  
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата. 

№ Приоритизиране на критерии по мярка 8.6. 
1 Проекти, получили точки по критерий „Проектът е свързан с внедряване на 

иновации“ 
2 Проекти, получили точки по критерий „Проектът разкрива поне едно ново 

работно място при запазване на съществуващите.”  
*„Проектно предложение на кандидата, предложил откриването на повече 
работни места, получава предимство”. 
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