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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО“ 
 
 

ОБЯВА  
 

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за територията на МИГ-Попово 

 

� Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

• подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ 

� Допустими кандидати: 

Допустими кандидати на финансовата помощ по мярката трябва да отговарят на 

следните условия: 

• кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани земеделски 

производители по Закона за подпомагане на земеделските производители; 

• минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата  

следва  да  не  бъде  по-малко  от  8 000 евро; 

� Допустими дейности и разходи, допустими за финансиране: 

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на 
икономическата устойчивост и резултати на стопанството . 

Материални инвестиции: 

• Закупуване/придобиване,строителство или обновяване на сгради и друга 

недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително 

такава използвана за опазване на околната среда; 

• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с 

опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земе делска продукция от 

стопанството, получаване на топлинна и/или електро-енергия, необходими за земеделските 

дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност; 
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• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други 

бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия; 

• Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на 

Общността; 

• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за 

производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. 

• Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например 

камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 

продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. 

• Инвестиции за съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата – 

резервоари, сондажи, системи за капково напояване и др. 

Нематериални инвестиции: 

• 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 Раздел 8.1 от ПРСР 2014-2020 г./; 

• 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”; 

• Закупуване на софтуер; 

• Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати 

стандарти като: Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, 

въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация. 

Допустими разходи: 

Допустими за финансиране са категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, 

съгласно чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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., 

издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 

18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. 

(Наредба № 22). 
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� Период на прием и място за подаване на проектни предложения: 

Началният  срок на приема е ................. година, а крайният  срок е 17:30 часа на ................. 

година. 

Подаването на проектни предложения към стратегията  за ВОМР по настоящата процедура се 

извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване  с 

използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 

интернет адрес: https://eumis2020.government.bg и се прилагат документите от раздел 24 на настоящите 

указания „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. Документите от раздел 

24 се подават във формат „pdf“. 

� Бюджет на приема 

Общият финансов ресурс по процедурата е 1 000 000 лв. 

� Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект: 

• Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 15 000 евро; 

• Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 200 000 евро;  

� Процент на съфинансиране:  

Интензитет на финансовата помощ – 50 % от общата стойността на допустимите разходи на 

проекта. 
� Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест: 

Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на 

МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от 

глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни 

рибарски групи  във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за 

периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 

21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (ПМС № 161).  

Оценяването на всяко  проектното предложение, подадено в определения срок, включва: 

• Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва от 

членовете на комитета за подбор. 

• Техническа оценка се извършва по критерии, включени в стратегията за 

ВОМР за територията на МИГ – Попово. 

На техническа и финансова оценка подлежат само проектите преминали административно 

съответствие и допустимост.  
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Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва: 

- проекти подадени от млади земеделски стопани на възраст до 40 г.- 10т.; 

- проекти създаващи  допълнителна заетост –  1  работно място – 5 точки, над 1 работно място 

- 10 точки, 

- проекти водещи до внедряване на иновации в земеделското стопанство – 20 т.  

- проекти подадени от земеделски стопани, които не са кандидатствали и/или  реализирали 

проекти до момента – 5 т. 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават по приоритетните 
критерии минимален брой 20 точки. 

Оценката се извършва в ИСУН 2020.  

� Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:  

За контакти: инж.Магдалена Радева – изпълнителен директор на МИГ - Попово; 

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 

17.00 часа в  офиса  на МИГ - Попово на адрес:  гр. Попово, пл.“Ал.Стамболийски 2, ет. 4, тел.: 

060842726; 0879201400. 

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: office@mig-popovo.com 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение 

„МИГ-Попово“: www.mig-popovo.com, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg. 

 


