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О Б Я В А 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ 

 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ 

 

 

ОБЯВЯВА 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

№  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: 

  Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти» 

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО  

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

 

                 
Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
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Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Троян, Априлци, 

Угърчин” обявява процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-

19.530 Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти» 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2014 -2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, финансирана от 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 

Приоритетна ос: МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

BG06RDNP001-19 Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от 

общностите местно развитие) 

Цели на процедурата: 

Предоставянето на БФП по настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 

Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти», 

цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да 

запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците 

си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР); 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти 

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

2.1. Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици 

на горски територии; 

2.2. Общини, собственици на горски територии; 

2.3. Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; 

2.4. МСП; 

2.5. Горски стопани, доставчици на услуги. 

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 
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По настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» са допустими за 

подпомагане следните видове дейности: 

3.1. Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: 

- 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; 

- 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; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на 

недървесни горски продукти; 

3.2. Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: 

 - отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна 

възраст; 

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана 

горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства; 

3.3. Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не 

надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. 

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

По настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти», допустими за 

подпомагане са следните разходи за материални и нематериални инвестиции: 

4.1. Разходи за материални инвестиции: 

4.1.1. Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: 

- 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; 

- 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; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на 

недървесни горски продукти; 

4.1.2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: 

 - отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна 

възраст; 

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана 

горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства; 
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4.1.3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта 

и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. 

 

4.2.  Разходи за нематериални инвестиции: 

4.2.1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиции по проекта.  

Съгласно Указания за прием на проекти, одобрени със заповед № РД 09-

828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., Общи разходи са, разходите 

свързани:  

а) с консултации;  

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;  

Консултациите по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ 

предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни 

проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с 

изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не следва 

да надхвърлят 5 на сто от общия размер на допустимите инвестиции по проекта (т. 1, 2 и 3 

от раздел Материални инвестиции и т. 2, 3 и 4 от раздел Нематериални инвестиции). 

4.2.2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация 

на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

4.2.3. Закупуване на софтуер; 

4.2.4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление 

на качеството и подготовка за сертификация. 

 

4.3.  Условия за допустимост 

4.3.1. Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако 

предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента  

позволява подходящото му ефикасно използване; 

4.3.2. Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии; 

4.3.3. Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с 

площ минимум 1.0 ха; 

4.3.4. Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако 

са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на 

държавата в тях не превишава 25%; 

4.3.5. Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори; 

4.3.6. 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 

дървесина годишно. 

4.3.7. Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски 

продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на 
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дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност. 

4.3.8. Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора 

след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане; 

4.3.9. Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази 

мярка. 

 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ, НАЧИН И МЯСТО ЗА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Период на прием: 

Индикативна дата на обявяване: 01.10.2021 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 23.59 часа на 08-ми ноември 

2021 г., включително; 

Проектни предложения, подадени след обявения краен срок за кандидатстване, ще 

останат без разглеждане. 

5.2. Начин и място на подаване на проектните предложения: 

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се осъществява 

изцяло по 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. Проектни предложения се 

подават в срока, посочен в обявата. Оценяват се само проектните предложения, подадени с 

квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез системата ИСУН 2020. 

 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата 

процедура №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: 

Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти» е в размер на 140 000,00 лева /100 

% от предвидената БФП/. 

 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 

7.1. Минимална стойност на общите допустими разходи за едно проектно 

предложение: 10 000 лв. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за един проект е до 50 

% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и е в размер на не 

по-малко от 5 000 лева; 

7.2. Максимална стойност на общите допустими разходи за едно проектно 

предложение: 90 000 лв. 
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Максималният размер на финансовата помощ, за която може да кандидатства един 

бенефициент с едно проектно предложение е до 50 % от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи и е в размер на не повече от 45 000 лв. 

 

8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 

ТЕЖЕСТ 

 

Местната инициативна група провежда недискриминационни и прозрачни 

процедури за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, като разработва насоки за 

кандидатстване, включително ред за оценка на проектни предложения. 

Оценката на проектните предложения се извършва при спазване на реда, определен в 

ЗПЗП, ЗУСЕСИФ, Наредба 22 от 14.12.2015 г., ПМС № 161 от 2016 г., ПМС № 162 от 2016 

г. Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения и приложимото 

Европейско законодателство. 

Процедурата за подбор на проекти гарантира:  

1. избягване на конфликт на интереси при избора на проекти;  

2. поне 50 на сто от гласовете при решения за подбор са дадени от членове, които не 

са представители на публичния сектор;  

3. резултатите от подбора се документират. 

Проектното предложение и приложените към него документи могат да бъдат изцяло 

или частично оттеглени от кандидата до сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ в писмена форма. 

При оттегляне на проектното предложение по ал. 3 кандидатът може да подаде ново 

проектно предложение, ако периодът на прием не е изтекъл. 

Подбор и одобрение на проектни предложения се извършва в ИСУН. Проверката 

включва и: 

1. проверка за липса на двойно финансиране; 

2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия; 

3. проверка за държавни/минимални помощи; 

4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и 

за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо). 

Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП) са членове на колективния върховен орган на МИГ. 

Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават 

необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. 

Външен експерт-оценител, член на КППП, не може да участва в оценка на формуляри за 

кандидатстване, ако е участвал в оценка на стратегията. 

В срок до 30 работни дни, считано от крайния срок за прием на проекти по Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”, 

КППП извършва оценка на всички постъпили проектни предложения, в т.ч. „Оценка за 

административно съответствие и допустимост” /ОАСД/ и „Техническа и финансова оценка” 

/ТФО/. 

За комуникация с кандидата се използва само и единствено ИСУН 2020. 
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МИГ и Управляващият орган на ПРСР не носят отговорност, ако поради грешни и/или 

непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават 

кореспонденцията. 

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните 

критерии за оценка: 

Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

 

8.1. Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации преработвателната промишленост -20 т. 

• Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на 

предприятието  -10 т 

• Иновации според % инвестиции: над 30% - 10 т. 

8.2. Проектът е на  територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и  над 

60%, като се дава приоритет на по-високият процент) – 10т.;  

• от 30% до 60% -5 т. 

• над 60% - 10 т. 

8.3. Проектът е за инвестиция за техника, която притежава валиден сертификат за 

съответствие с одобрения тип – 10 т.; 

8.4. Проектът е за  преработка и е с подсигурена собствена или договорена суровина 

от местни доставчици – 15 т. 

• над 50 % - 10 т. 

• над 85 % - 15 т. 

8.5. Проектът осигурява  устойчива заетост в селските райони – 15 т. 

 за всяко работно място – 5 т., максимум 15 т. 

8.6.  Оценка на кандидата – до 30 т. 

• Опит на кандидата - 20 т. 

 Наличие на подходящо образование в сферата на подпомаганата дейност - 5 т. 

 Предприятието е съществуващо и има доказан положителен финансов  резултат за 

последните 3 години – 10 т.; 

 Изпълнен успешно проект по мярка 123 или 8.6 - 5 т. 

• Наличие на необходимо финансиране - 10т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансират не по-

малко от 70% от инвестицията – 5т. 

 Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансират не по-

малко от 90 % от инвестицията – 10 т. 

ОБЩО: 100 т. 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 50 точки по 

критериите за оценка. 

ВАЖНО: При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни 

предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат 

подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, 

описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и 
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методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап 

ТФО.  

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

Лице за контакт: Стелиана Бошнякова, тел. 0878 279 643; е-mail: migta@abv.bg  

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

- на сайта на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ - http://www.migta.eu/; 

- 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. 

10.  НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проектните предложения по настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 

Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»,  

от Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин се подават само 

електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) 

в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да 

бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с 

използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: 

http://eumis2020.government.bg/. 

 

Обявата е изготвена на основание Решение на КУО на „МИГ – Троян, Априлци, 

Угърчин“, по Протокол № 10/23.07.2021 г. и Протокол № 13/27.09.2021 г. за обявяване на 

процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, във връзка с чл. 

46 и чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХГ. 
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