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Одобрен е нов проект
на Община Главиница

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”
- Сезгин Алиибрям, и кметът на Община Главиница Неждет Джевдет, подписаха Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ по Програма за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските
райони.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за
реализирането на одобрен
проект на Община Главиница по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по
мащаби инфраструктура”
от Стратегията за ВОМР
на Сдружение „МИГ Главини-

ца - Ситово Крайдунавска
Добруджа”.
По проекта е предвидено
изграждане на комбинирани
детски площадки, включващи земни работи, работи
по паркоустройство, екстериорно обзавеждане,
електро обзавеждане, озеленяване.
Изпълнението на целите
на проекта ще има безспорно влияние върху повишаване качеството на живота в
общината чрез подобряване
на достъпа до съоръжения
за игри.
Стойността на проекта
е 48 548 лева без ДДС.
Това е третият подписан
договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ към Стратегията за
ВОМР на Сдружение „МИГ
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”.

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА:

Приети са решения
по темите на деня

Гюнюл Хайредин показва как
се приготвя кешкек на
шеф Андре Токев

В Ч

При спазване на всички
противоепидемични мерки
се проведе майското заседание на Общински съветГлавиница.
Общинските съветници
дадоха съгласие да бъде издадена запис на заповед от
кмета на Община Главиница
Неждет Джевдет в полза

на ДФ "Земеделие" обезпечаващ авансово плащане
за проект "Реконструкция на уличната мрежа на
територията на Община
Главиница" в размер на
533 353,53 лв. Проектът
включва реконструкция
на улици и тротоари в
гр.Главиница - ул.”Любчо Ба-

ръмов”, ул.”Христо Ботев”
и ул. „Ком”, както и улици
в селата Стефан Караджа
и Зафирово.
С решение бе актуализиран поименният списък
за капиталовите разходи
за настоящата година.
на стр. 2

След съгласуване с обществеността и отправено предложение на кмета на
с.Черногор Йозджан Юмеров към Кмета на Община
Главиница Неждет Джевдет и след последвало решение на Общинския съвет,
започна реализирането на
капиталовата програма за
селото планирана за 2020
г., научаваме от Кметство
Черногор.
Първата реализирана
точка от капиталовите
разходи е закупуване на
нов фургон с предназначена стр. 3

МИГ "Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа"
удължи срока за
подаване на проекти по
Мярка 4.2 "Инвестиции
в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти"
на стр. 4

Ястие от село Зебил влезе
в „Кулинарното
наследство на България“
Г

ьонюл Хайредин представи в предаването
„Кулинарното наследство на България“ наследствена рецепта от родното си село Зебил, община
Главиница. Гюнюл живее
от 22 години в Русе, но не
забравя родния край.

Рецептата за ястието „кешкек“ на Гьонюл се
класира в 12-те най-добри
рецепти , избрани от журито на кулинарната МЕТРО
Академия, начело с Андре
Токев.
Така, гозбата ще влезе в
авторска кулинарна книга.
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ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА:

Приети са решения
по темите на деня

от стр. 1 записки от кметове на
кметства за промяна на
Предложението за акту- обектите, на директора на
ализация е извършено на ДГ „Св.Св.Кирил и Методий”
база постъпили докладни

Община Главиница
кандидатства по проект
Smart Rural 21
Община Главиница е една
от 21-те български общини, които внесоха своите
предложения за включване в
„Smart Rural Project“, информира кметът на общината
Неждет Джевдет.
Проектът се изпълнява
от Е40, финансиран е от
ГД „Земеделие и развитие
на селските райони“ на
Европейската комисия и е
насочен към избор на 17
селища на територията на
Европейския съюз, които ще
получат техническа подкрепа за развитието на „Smart
Villages“ („Интелигенти
селища“).
„След
проведен
анализ на
населените места
в община
Главиница
се оказа,
че единствено
село Зафирово
отговаря
на критериите на
обявения прием - конкретизира Неждет Джевдет.
- Представената от нас
визия за smart развитие е
за преодоляване на последиците от обезлюдяване,
като се използват преимуществата на нашата
територия - чиста природа,
плодородна земя и климат, и
съвременните технологии.
Решението е цифровизация на земеделието, което
ще бъде основният двигател. Цифровизацията на
земеделието ще даде възможност за производство
на качествена селскостопанска продукция и насърчаване на късите вериги
за доставки, т.е. директно
предлагане на местната
продукция. Това ще добави
стойност към живота на
местното население.

Най-важното е с въвеждането на цифрови технологии в земеделието да
създадем среда младите
хора да останат тук, да
мотивираме други да се
върнат и всички те да
допринесат с дигиталните си умения. Младите са
носители на потенциала за
цифрово земеделие”.
Проектът на групата Е40
с наименование „Smart Rural
Project“ стартира през
февруари 2020 г. и се финансира от Европейската
комисия (DG AGRI). Неговата продължителност е
две години
и половина,
а целта му
е да насърчава и
вдъхновява
селата от
цяла Европа в разработването
и прилагането на интелигентни подходи
и стратегии, да
анализира и прави заключения, подкрепящи бъдещите интервенции на ОСП,
касаещи интелигентните
села- т.нар. „smart villages“.
В рамките на проекта
ще бъдат избрани общо 17
селища на територията
на ЕС.
Към момента вече са избрани пет села в Ирландия,
Финландия, Франция, Чехия
и Гърция, предстои да бъдат избрани още 12 селища.
Освен това ще се разработи единен портал за ЕС,
на който ще се представи
информация за прилагането
на smart villages подходи и
стратегии във всяка една
страна (както в рамките
на проекта, така и извън
него) и ресурси за прилагането им.

и директора на дирекция
„СУХД”. Пренасочването
на плануваните средства
е за ремонт на Сватбен
салон (бивша детска градина) в с.Падина, ремонт
на читалището в с.Подлес,
закупуването на две нови
МПС чрез финансов лизинг
за ДГ „Св.Св.Кирил и Методий” за доставка на храна
за филиалните групи на
детското заведение, като
и закупуване на GPS за трасиране на имоти и сгради
за нуждите на отделите
„Общинска собственост”
и „Устройство на територията”.
На това заседание местните парламентаристи
приеха решение за прекратяване дейността на
"Общински превози" ЕООД
и предприемане на дейст-

вия по ликвидацията му.
Ликвидатор ще е адвокат
Венцислав Маринов.
През последните години
общинското предприятие,

които е създадено през
1998 г., не се справя с
пазарните условия, налице
са и затихващи функции
на самия бранш и това

са основните причини за
закриването му, изтъкна
Ашкън Салим, секретар на
Община Главиница.

ОТ КМЕТСТВО ЗВЕНИМИР ИНФОРМИРАТ:

Пролетното почистване,
варосване и окопаване са
само част от дейностите, които са извършени в
село Звенимир, информира
кметицата Тезджан Юмер.
Подменени и са монтирани
дървени пейки пред сградата на Кметството, а
вековните дървета вече
са оградени.
Преди свещения празник
Рамазан Байрам са изчистени и приведени в нормален вид и двата гробищни

парка в селото.
„Благодарим на директора и работниците на
ОП "Общински имоти и
комунални дейности" - гр.
Главиница за оказаното
съдействие - казват от
Кметство Звенимир. А също и на Ертан Идрис - работник „Спортни
бази” към предприятието,
за полаганите грижи за
опазване на чистотата и
поддържане в добър вид на
местността Кът за отдих

"Дере Кулак".
За оказаното съдействие при пролетното
почистване, хигиенизирането на Кметството,
парковете и сватбения
салон благодарност да
приемат работниците
наети по Програмата за
младежка заетост към
Кметствата на с.Зарица,
с.Вълкан, с.Зебил, служителите и работниците от ЗК
"Айват-93", персоналът на
група "Пролет", с.Звенимир.
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извършени ремонтни дейности на залата на НЧ
„Янко Забунов - 1957 г.” и
цялостно асфалтиране на
една улица.
Голяма част от капиталовите разходи се базират на събираемостта
на местните данъци. От
Кметство Черногор напомнят, че възможността за възползване на 5%
намаление при плащане на
данъците е до 30 юни т.г.

Община Главиница, Област Силистра

Обява
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска
собственост от общинския поземлен фонд с начални тръжни цени и депозити за
участие, както следва:

фургонът вече е постаот стр. 1 лева.
След извършени дей- вен.
ние „Чакалня за ученици”, ности по изграждане на
През следващите мена стойност близо 5000 основата на чакалнята, сеци предстои да бъдат

„Топъл обяд у дома в условията на извънредна
ситуация“ в подкрепа на нуждаещите се
В първия работен ден
на месец май стартира
изпълнението на проект
„Целево подпомагане с
топъл обяд в община
Главиница“. Той е финансиран от националния
бюджет, чрез Агенция
за социално подпомагане
- София и е част от програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в
условията на извънредна
ситуация 2020".
Одобреното проектно
предложение и подписаният договор за финансиране осигуриха топъл
обяд на 170 лица, които
в рамките на 33 работни
дни - до 19 юни 2020 г.,
ще бъдат подпомагани с
безплатна храна.

Потребителите на услугата са в следните целеви групи: лица с ниски
доходи, под линията на
бедност, определена за
страната, за времето, в
което са поставени под
задължителна карантина; уязвими лица, в това
число и възрастни над
65 години, без доходи или
с доход под линията на
бедност, определена за
страната, които живеят сами и нямат близки,
които да се грижат за
тях и в условията на
извънредното положение,
обявено за страната не
са в състояние да си осигурят прехраната; лица,
които поради възрастта
си, поради трайно увреж-

дане или в резултат от
заболяване не могат да
се самообслужват и не
могат да осигурят сами
или с помощта на близките си своите ежедневни
потребности от храна.
Дейностите по проекта се изпълняват от Домашен социален патронаж - Главиница. Храната
се приготвя в кухнята и
се доставя до домовете
на потребителите всеки
работен ден в опаковки
за еднократна употреба,
с оглед на тяхната безопасност.
Топлият обяд включва
супа, основно ястие, хляб
и поне веднъж седмично
- десерт.

ʋ
ɩɨ
ɪɟɞ

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска
собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“,
начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:
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ɇɚɱɚɥɧɚ
Ʉɚɬɟ- ɉɥɨɳ
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338,181
III
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III
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Публичният търг ще се проведе на 30.06.2020 г. /вторник/ в 11:30 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул.
“Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационния център
на Община Главиница в срок до16:00 часа на 29.06.2020 г., след представяне на
документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на
касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница,
а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане
- 447000, при Централна кооперативна банка Клон гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в
Информационния център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на 29.06.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 07.07.2020 г. /вторник/ от
11:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на
депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 06.07.2020 г.
Справки на тел.: 086-36-21-28
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Ʉɨɞɠɚ ɟɤɢɧɥɢɤ

1
2

15

Община Главиница, Област Силистра

ʋ ɧɚ ɢɦɨɬ

69184.20.1
69184.4.6
69184.10.56
69184.20.12

Ɂɟɦɥɢɳɟ Ⱦɢɱɟɜɨ
ɇɢɜɚ

VII

19,342

1257

125,70

ɇɢɜɚ

VI

13,381

870

87,00

Ɂɟɦɥɢɳɟ ɋɨɤɨɥ
ɇɢɜɚ
III

10,502

683

68,30

13,595

884

88,40

50,118

3258

325,80

11,118

723

72,30

52,017

3381

338,10

ɇɢɜɚ

III

Ɂɟɦɥɢɳɟ ɋɭɯɨɞɨɥ
Ɉɜɨɳɧɚ
IV
ɝɪɚɞɢɧɚ
Ɂɟɦɥɢɳɟ Ʉɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
ɇɢɜɚ
IV

Публичният търг ще се проведе на 23.06.2020 г. /вторник/ в 11:00 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул.
“Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационния център
на Община Главиница в срок до16:00 часа на 22.06.2020 г., след представяне на
документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на
касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница,
а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане
- 447000, при Централна кооперативна банка - Клон гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в
Информационният център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на 22.06.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 30.06.2020 г. /вторник/ от
11:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на
депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 29.06.2020 г.
Справки на тел.086-36-21-28.

4

УСТРЕМ

м. май 2020 г.

Фотоконкурс „Реката и хората”
П

о случай традиционната Седмица на водното
спасяване, Областен
съвет на Български Червен
кръст - Силистра обявява
фотоконкурс на тема "Реката
и Хората". Творбите трябва
да са свързани с дейността
на хората с река Дунав /риболов, спорт, туризъм и др./,
като всеки участник може да
се включи с по една творба.
Участници: - без възрастови
ограничения
Условия: - фотографиите
да са направени в района на
област Силистра;

- да съответстват на темата;
- да са с добро качество и
формат JPEG;
- допускат се само авторски
фотографии;
- фотографиите не трябва
да съдържат текст (имена,
лога и др.;
- фотографиите не трябва
да нарушават етични норми
или законодателството, да
не уронват престижа на каквато и да е държавна, частна институция или отделна
личност.
Правата на творбата остават изцяло на автора, като той

се съгласява да предостави
само правото да се публикува
за целите на конкурса.
Всички творби ще бъдат
публикувани в албум на страницата на БЧК - Силистра.
Първите творби, събрали
най-много харесвания, ще
получат награди.
Крайният срок за изпращане е 10.06.2020 г.
Награждаването ще се проведе на 15.06.2020 г.
Творбите се изпращат на
e-mail: youth.silistra@redcross.
bg , придружени с имена и
телефон на участниците.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено
от общностите местно развитие за територията
на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
Сдружение „Местна инициативна
група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива процедура
за подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “
Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014 - 2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи
предприятия с цел производство
на качествени местни храни и продукти, създаване на работни места
и стимулиране на предприятията да
подобрят ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване
на пазарните взаимодействия между
земеделските производители и
преработвaтелите на земеделска
продукция на територията на МИГ.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони.
- Наименование на мярката от
Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“
- Допустими кандидати по Мярка
4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански
продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999
г., чийто минимален стандартен производствен обем на земеделското
им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро.
2. 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.
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите и да имат
седалище на територията на община Главиница или община Ситово,
или съответно постоянен адрес за
физическите лица на територията
на община Главиница или община
Ситово
- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като
недопустими по стратегията за
ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”
- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на
територията на МИГ, които водят до

подобряване на цялостната дейност
на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
им, и/или
2. внедряване на нови продукти,
процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността
на произвежданата продукция, и/
или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на
суровини, и/или
6. опазване на околната среда,
включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната
ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността
и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и
безопасността на храните и тяхната
проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични
храни чрез преработка на първични
земеделски биологични продукти.
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане,
независимо дали всички свързани с
тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
1. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции
в следните избрани производствени
сектори, свързани с преработката/
маркетинга на селскостопански
продукти:
• мляко и 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;
• 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.
2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции
и за производство на енергия чрез
преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински продукти с изключение на
биомаса от рибни продукти при
спазване на изискванията по чл. 26
и при условие, че енергията ще се
използва за собствено потребление,
свързано с дейностите, попадащи в
някои от секторите по т. 1.
3. 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.
4. 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) опазването на околната среда
включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
г) подобряване на безопасността
и хигиенните условия на производство и труд;
д) подобряване на енергийната
ефективност в предприятията и за
подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините
и храните.
5. 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.
6. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта,
предназначени за производствени
дейности на територията на МИГ.
7. Закупуване, включително чрез
финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на
суровините или готовата продукция,
използвани и произвеждани от
предприятието.
8. 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.

9. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза за постигане
на съответствие с Регламент /ЕО/№
853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение
III, Глава II и Директива 93/119/
ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при клане и Наредба № 4 от
2014 г. за специфичните изисквания
към производството на суровини и
храни от животински произход в
кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара,
включително чрез финансов лизинг.
10. 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.
11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
12. За ноу-хау, придобиване
на патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне
и изпълнение на проекта;
13. Общи разходи 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.
Продуктите от допустимите за
финансова помощ сектори по т. 1,
за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са
описани в приложение № I по чл. 38
от Договора за функционирането на
Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № I от Договора",
и в приложение към Условията за
кандидатстване по мярката.
Съответствието на проектите
със секторите по т. 1 се определя
въз основа на селскостопанските
продукти, за чиято преработка и/или
маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените
крайни продукти.
Съгласно Указания за прием на
проекти подавани по стратегиите за
ВОМР (утвърдени със Заповед №РД
09-828/04.09.2018г., на Министъра
на земеделието, храните и горите),
общите разходи свързани с консултации (разработване на бизнес план,
включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии или
попълване на анализ разходи-ползи
(финансов анализ), извършване на
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и
консултантските услуги, свързани
с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на
помощта) не следва да надхвърлят
5 на сто от допустимите разходи.
Разходите 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 общо не могат да
надвишават 12 на сто от стойността
на допустимите инвестиционни
разходи, включени в т. 2 - 12.
- Период на прием и място за
подаване на проектни предложения:
Настоящата процедура е с един
краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 28.02.2020 г.
Краен срок на прием: 20.07.2020
г., 17:30 часа
Място на подаване на проектните
предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата
процедура се извършва по изцяло
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.
- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.
Минимален и максимален размер
на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект
е 9 779,00 лева
Максималната стойност на общите допустими разходи за един
проект е 391 160,00 лева
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за
един проект е 4889,50 лева Максимален размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект
е 117,348 лв.
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и
проекта.
Разликата между пълния размер
на одобрените разходи и размера
на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието
на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:
1. Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия
от хранително – преработвателната
промишленост на територията на
МИГ - 30 точки
2. Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и
сушене на продукти, произвеждани
на територията на МИГ - 15 точки
3. Проектът е свързан с внедряване на иновации - 10 точки
4. Проектът е за преработка на
биологични продукти - 5 точки
5. С проекта се въвеждат нови
процеси и технологии, целящи опазването на околната среда - 10 точки
6. Проектът насърчава заетостта
чрез разкриването на - минимум 1
ново работно място и запазване на
съществуващи работни места - 30
точки
Общо: 100 точки

Ранкиране при липса на финансов ресурс:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви
общи крайни оценки, проектите
ще бъдат подреждани в низходящ
ред, и ще се дава предимство на
проекта/ите, получил по-висока
оценка/и по следния критерий:
Крайна оценка по критерий 6:
„Проектът насърчава заетостта
чрез разкриването на – минимум
1 ново работно място и запазване
на съществуващи работни места”
– предимство получава кандидат,
който е предложил разкриването
на повече работни места
- Лице/а за контакт и място за
достъп до подробна информация:
За контакти:
Данка Милчева – Изпълнителен
директор на МИГ „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”;
Информация и консултации по
процедурата може да получите
всеки работен ден от 9:00 до 17:00
часа в офиса на МИГ „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”
на адрес: гр.Главиница, ул.“Дунав"
№ 13 А, тел.: 088 445 9599
Кандидатите могат да задават
допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици
преди крайния срок за подаване
на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се
задават само по електронната
поща, посочена по-долу, като
ясно се посочва наименованието
на процедурата за подбор на
проекти:
Адрес на електронна поща:
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
Пълният пакет документи за
кандидатстване са публикувани на
следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение МИГ
„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.
glavinitsa-sitovo.org/bg/
- на сайта на Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН 2020) в модула за
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/
- Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло
електронен път чрез Информационната система за управление
и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/
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