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ОДОБРЕНИ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ  НА МИГ - ПОПОВО

На основание чл. 16 ал. 1 от раздел VI Ред за одобряване на годишен 
доклад от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Теку-
щи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата 
за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г. (ПРСР за 
периода 2014 - 2020 г.) , издадена от министъра на земеделието и храните 
(Наредба № 1)   всяка година до 31 януари Местните инициативни групи по-
дават в Управляващия орган (УО) на ПРСР за периода 2014 - 2020 г. обобщен 
доклад за извършените дейности, свързани с текущи разходи и популяризи-
ране на стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за 
предходната календарна година.

С решение № 2 по протокол № 2 от 18.01.2021 г. Управителният съвет на 
МИГ – Попово прие обобщения годишен доклад и с решение № 1 по Протокол 
№ 1 от 25.01.2021 г. Общото събрание го одобри. Обобщеният доклад беше 
изпратен за одобрение на УО на 27.01.2021 г.

На 08.02.2021 г.  ръководителят на УО на ПРСР за периода 2014-2020 
г. – д-р Лозана Василева е одобрила  годишен доклад на МИГ - Попово за 
извършените дейности през 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и по-
пуляризиране на стратегия за ВОМР“. 

Съгласно разпоредбите на чл. 62 т. 15 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.  (ПРСР за периода 2014 - 2020 г.), издадена от  
министъра на земеделието и храните (Наредба № 22) в срок до 15 февруари 
на следващата календарна година МИГ изготвя и представя на Управляващия 
орган на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. годишен доклад за отчитане изпъл-
нението на стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).

С решение № 3  по Протокол № 2 от 18.01.2021 г. Управителният съвет  на 
МИГ – Попово е приел годишния доклад, а с решение № 2 по Протокол № 1 
от 25.01.2021 г. Общото събрание го е одобрило и на 01.02.2021 г. същият е 
подаден към УО на ПРСР 2014-2020 г.

На 02.03.2021 г. УО на ПРСР за периода 2014-2020 г. е одобрил  годишен 
доклад на МИГ - Попово за извършените дейности през 2020 г. по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“  
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През месец февруари 2021 г. бяха 
подписани 4 договора между ДФЗ, МИГ 
– Попово и бенефициенти на одобрени 
проектни предложения по процедура 
№ BG06RDNP001-19.005 - МИГ Попово 
Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции 
в земеделски стопанства“

 В периода 09.11.2020 г. – 08.01.2021 г.  Местна инициативна група – По-
пово обяви прием за приемане на проектни предложения по подмярка 6.4 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура с код в ИСУН 
№ BG06RDNP001-19.454- МИГ Попово чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) .

По процедурата бяха получени четири проектни предложения: 

Назначената със  заповед № КППП 6.4-1/11.01.2021 г. на председателя 
на УС на МИГ - Попово Комисия за подбор на проектни предложения по про-
цедура № BG06RDNP001-19.454 - МИГ Попово подмярка 6.4 „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности“ приключи работа на 25.02.2021 г. Цяла-
та документацията по проведената  процедурата е представена в  Държавен 
фонд „Земеделие“ –Разплащателна агенция за проверка.

В периода 07.01.2021 г. – 10.02.2021 Местна инициативна група – Попово 
обяви втори прием за приемане на проектни предложения по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструктура“, процедура № BG06RDNP001-19.349 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 
от ЕС в България (ИСУН 2020). По процедурата бяха получени 3 проектни 
предложения. 

Назначената със заповед № КППП 7.2-1/11.02.2021 г. на изп. директор на 
МИГ - Попово Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 
BG06RDNP001-19.349 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, втори 
прием приключи работа на 25.03.2021 г. Цялата документацията по проведе-
ната  процедурата е представена в  ДФЗ-РА за проверка. 

Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и 
час на 

регистра-
ция

Общ 
стойност 

на 
проекта в 

лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ 
размер на 

съфинанси-
ране в  лв.

Пи Ел Еф 
ООД

„Създаване на 
производствена 
база за осветител-
ни тела“

BG06RDNP001
-19.454-0001

07.01.2021 
10:54 360 666,49 252 466,54 108 199,95

МИКАНА 
ООД

„Подобряване на 
условията на труд 
и оптимизация на 
трудовата дейност 
в счетоводна кан-
тора „Микана“

BG06RDNP001
-19.454-0002

08.01.2021 
12:34 35 929,42 25 150,60 10 788,82

Вегони 
ЕООД

„Закупуване на 
печатарско обо-
рудване“

BG06RDNP001
-19.454-0003

08.01.2021 
16:02 41 072, 43 28 750,70 12 321,73

Вегони 
ЕООД

„Закупуване и 
пускане в експло-
атация на авто-
матични линии за 
производство на 
пластмасови из-
делия“

BG06RDNP001
-19.454-0004

08.01.2021 
16:23 389 405.74 272 584,02 116 821,73

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПОДМЯРКА
4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-ПОПОВО” 

Кандидат Име на проект Регистрацио-
нен №

Дата и 
час на 

регистра-
ция

Общ 
стойност 

на 
проекта в 

лв.

Общ 
размер на 
БФП в лв.

Общ 
размер 

на 
съфи-
нанси-
ране в  

лв.

ОБЩИНА 
ПОПОВО

„Реконструкция на гла-
вен вход, ограда, алеи 
за достъп и лекоатлети-
ческа писта към игрище 
за спортно-тренировъч-
на дейност и изгражда-
не на сектори А3-А8 и 
сектор за гости Б1-Б3”

BG06RDNP001
-19.349-0004

05.02.2021 
14:06 391 101,68 391 101,68 0,00

ОБЩИНА 
ПОПОВО

„Улица и паркинг в кв. 
115 между о.т. 360-500 и 
о.т. 599-598, гр. Попово”

BG06RDNP001
-19.349-0005

05.02.2021 
14:08 89 154,99 89 154,99 0,00

ОБЩИНА 
ПОПОВО

„Осигуряване на дос-
тъпна среда в общест-
вена сграда, в която се 
предоставят услуги за 
населението от Дирек-
ция „Социално подпо-
магане“ гр. Попово и Ди-
рекция „Бюро по труда“ 
гр. Попово“

BG06RDNP001
-19.349-0006

05.02.2021 
14:09 95 332,51 95 332,51 0,00
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На 22.02.2021 г. стартира втори прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкре-
па на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ-Попово. Бюджетът за втория 
прием е остатъчните средства /21 048,14 лв./ след приключване на първия 
прием. Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 16.04.2021 г. Проектните 
предложения по процедура се подават по електронен път чрез Информацион-
на система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-
2020 г. (ИСУН 2020) на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

На 10.03.2021 г. стартира прием на проекти по мярка  21 „Съхраняване и 
развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно на-
следство на територията на МИГ - Попово“ от СВОМР на МИГ - Попово. Краен 
срок за кандидатстване: 17:00 часа на 30.07.2021 г.

Всички необходими документи по двете процедури са публикувани на сай-
та на сдружението – www.mig-popovo.com, както и в ИСУН2020. 

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-ПОПОВО” 

ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА

„МИГ-ПОПОВО” ЗА 2021 Г.

№ 1 2 3 4 5

Наимено-
вание на 
процедурата

Подмярка 6.4. „Ин-
вестиции в подкрепа 
на неземеделски дей-
ности“

Подмярка 6.4. „Ин-
вестиции в подкрепа 
на неземеделски дей-
ности“

Подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 
по мащаби инфра-
структура“

Мярка 21 „Съхра-
нява-не и развитие 
на местните иден-
тично-сти и валори-
зиране на местното 
културно наследство 
на територията на 
МИГ-Попово“

Мярка 22 „Насърчава-
не на социалното при-
общаване и съхраня-
ване на демографския 
потенциал за постига-
не на икономически 
растеж на територията 
на МИГ - Попово“

Цели на 
предоставе-
ната БФП по 
процедурата

Да насърчава нови и 
да развива съществу-
ващи неземеделски 
дейности в терито-
рията на действие на 
МИГ.

Да насърчава нови и 
да развива съществу-
ващи неземеделски 
дейности в терито-
рията на действие на 
МИГ.

Подкрепа за инвести-
ции в малка по размер 
инфраструктура, която 
създава основни услуги 
на населението.

Повишаване качест-
вото на живот на хо-
рата от територията 
на МИГ - Попово чрез 
развитие и обогатя-
ване на културната 
идентичност и тради-
ции.

Да доведе до поло-
жителна промяна в 
социално-икономиче-
ското положение на 
територията, като на-
пример висока степен 
на заетост, по-ниска 
степен на бедност и 
по-голямо социално 
приобщаване

Вид на про-
цедурата за 
предоставяне 
на БФП по 
чл.3 от ПМС 
№ 107/2014 г.

Подбор на проектни 
предложения

Подбор на проектни 
предложения

Подбор на проектни 
предложения

Подбор на проектни 
предложения

Подбор на проектни 
предложения

Извършване 
на превари-
телен подбор 
на концепции 
за проектни 
предложения

Не Не Не Не Не

Общ размер 
на БФП по 
процедурата  
/лв./

600 000 лв.

21048,14 лв.
(разликата между 
бюджета по мярката 
и стойността на фи-
нансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ 
предложения  и тази 
по одобрените от 
МИГ проектни пред-
ложения, за които към 
момента на обявяване 
на приема няма реше-
ние за предоставяне 
на финансова помощ 
от ДФЗ)

612 655,85 лв.
(разликата между 
бюджета по мярката 
и стойността на фи-
нансова-та помощ по 
одобрените от ДФЗ 
предложе-ния  и тази 
по одобрените от МИГ 
проектни предло-
же-ния, за които към 
момента на обявяване 
на приема няма реше-
ние за предоста-вяне 
на финансова помощ 
от ДФЗ)

50 000 лв. 13 745 лв.

Допустими 
кандидати

Земеделски стопани 
или микропредпри-
ятия, регистрирани 
като еднолични търго-
вци или юридически 
лица по Търговския 
закон, Закона за ко-
операциите както и 
физически лица, ре-
гистрирани по Закона 
за занаятите

Земеделски стопани 
или микропредпри-
ятия, регистрирани 
като еднолични търго-
вци или юридически 
лица по Търговския 
закон, Закона за ко-
операциите както и 
физически лица, ре-
гистрирани по Закона 
за занаятите

Община Попово

Община Попово;
Юридически лица с 
нестопанска цел, в т.ч. 
и МИГ - Попово; Чита-
лища, регистрирани 
по Закона за народни-
те читалища; Общин-
ски музей; Училища и 
детски градини

Община Попово;  
Юридически лица с 
нестопанска цел, в т.ч. 
и МИГ -Попово; Чита-
лища, регистрирани 
по Закона за народни-
те читалища

Примерни 
допустими 
дейности

Материални и нема-
териални инвестиции 
за създаване и разви-
тие на неземеделски 
дейности в селските 
райони

Материални и нема-
териални инвестиции 
за създаване и разви-
тие на неземеделски 
дейности в селските 
райони

-Строителство,рекон-
струкция и/или реха-
билитация на нови и 
съществуващи улици, 
тротоари и съоръжени-
ята и принадлежности-
те към тях в населени 
места; 
    • Изграждане и/или 
обновяване на площи 
за широко общест-
вено ползване; • Ре-
конструкция, ремонт, 
оборудване и/или обза-
веждане на общинска 
образователна инфра-
структура и дейности 
по вертикалната пла-
нировка и подобряване 
на прилежащите прос-
транства;
    • Реконструкция и/
или ремонт на общин-
ски сгради, в които се 
предоставят общест-
вени услуги, с цел по-
добряване на тяхната 
енергийна ефектив-
ност;
    • Изграждане, ре-
конструкция, ремонт, 
оборудване и/или об-
завеждане на културна 
и спортна инфраструк-
тура и дейности по вер-
тикалната планировка и 
подобряване на приле-
жащите пространства;
    • Изграждане, ре-
конструкция, ремонт, 
оборудване и/или об-
завеждане на социална 
инфраструктура за пре-
доставяне на услуги, 
които не са част от про-
цеса на деинституцио-
нализация на деца или 
възрастни, вкючително 
транспортни средства.

Подпомагат се мате-
риални и нематериал-
ни инвестиции, които 
водят до изследване, 
поддържане, възста-
новяване, популяри-
зиране и подобряване 
на културното наслед-
ство

Материални и немате-
риални инвестиции за 
следните  дейности:
1.Аналитични дей-
ности.
2. Дейности, свързани 
с взаимно обучение, 
осведоменост и раз-
пространение на ин-
формация
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Категории 
допустими 
дейности

- Изграждане, придо-
биване или подобре-
нията на недвижимо 
имущество;- Закупу-
ване на нови машини 
и оборудване до па-
зарната стойност на 
активите;- Производ-
ство и/или продажба 
на продукти, които не 
са включени в Прило-
жение I от Договора 
за функциониране 
на Европейския съюз 
(независимо от вло-
жените продукти и 
материали);- Развитие 
на услуги във всички 
сектори (например: 
здравни услуги, гри-
жи  за възрастни 
хора, хора с увреж-
дания, образовател-
ни, счетоводство и 
одиторски услуги, ве-
теринарни дейности 
и услуги базирани на 
ИТ, мобилни услуги 
и др.);- Изграждане и 
обновяване на турис-
тически обекти, раз-
витие, популяризира-
не и рекламиране на  
туристически услуги;

- Изграждане, придо-
биване или подобре-
нията на недвижимо 
имущество;
- Закупуване на нови 
машини и оборудване 
до пазарната стойност 
на активите;
- Производство и/
или продажба на 
продукти, които не 
са включени в Прило-
жение I от Договора 
за функциониране 
на Европейския съюз 
(независимо от вло-
жените продукти и 
материали);
- Развитие на услуги 
във всички сектори 
(например: здравни 
услуги, грижи  за въз-
растни хора, хора с 
увреждания, образо-
вателни, счетоводство 
и одиторски услуги, 
ветеринарни дейности 
и услуги базирани на 
ИТ, мобилни услуги 
и др.);
- Изграждане и обно-
вяване на туристиче-
ски обекти, развитие, 
популяризиране и 
рекламиране на  ту-
ристически услуги;

- Изграждане, при-
добиване или подо-
брения на недвижимо 
имущество; 
- Закупуване на нови 
машини и оборудване, 
включително компютъ-
рен софтуер; 
- Разходи за финан-
сиране на лизинг за 
закупуване на нови 
машини и оборудване 
до пазарната стойност 
на актива, при усло-
вие, че ползвателя на 
финансовата помощ е 
собственик на актива, 
към датата на подаване 
на финалното искане 
за плащане във връзка 
с актива; 
- Общи разходи, свър-
зани със съответния 
проект за предпроект-
ни проучвания, такси,  
хонорари за архитекти, 
инженери и консул-
тантски услуги, консул-
тации за екологична и 
икономическа устой-
чивост на проекти, 
проучвания за техни-
ческа осъществимост 
на проекта. Общите 
разходи по проекта не 
могат да надхвърлят 
12 % от общия размер 
на допустимите инвес-
тиционни разходи по 
проекта. Общите раз-
ходи може да са въз-
никнали не по-рано от 
01.01.2014 г.
- Разходи за нематери-
ални активи - придоби-
ването или развитието 
на компютърен соф-
туер и придобиването 
на патенти, лицензи, 
авторски права, търгов-
ски марки.

- Подготовка и орга-
низация на местни 
културни събития, 
като фолклорни 
празници и събори, 
панаири, фестивали,  
хепънинги и др.;
- Проучвания    и   из-
работване   на   ма-
териали във   връзка 
с идентификация и/
или документиране 
и/или изследване, и/
или съхраняване на 
елементи от немате-
риалното културно 
наследство;
- Създаване, съхраня-
ване или обогатяване 
на етнографски, при-
родни и исторически 
сбирки;
- Дейности, свързани 
с проучвания, запаз-
ване и популяризи-
ране на автентичен 
фолклор и местни 
традиции, възстано-
вяване на празници, 
обичаи и храни;
- Закупуване на ин-
вентар, съоръжения, 
оборудване, обза-
веждане като музи-
кални инструменти, 
носии, витрини за 
изложби, стелажи, 
декори, интерактивни 
дъски, мултимедии, 
лаптопи,осветление, 
озвучителна, аудио 
и видео техника, 
компютърни конфи-
г урации /сценично 
оформление/, рекви-
зити необходими за 
дадения вид изкуство, 
репетиционни и сце-
нични облеклаи др.
- Попълване на биб-
лиотечен фонд с биб-
лиотечни материали, 
закупуване на книги 
- отраслова и худо-
жествена литература, 
графични издания, 
електронни докумен-
ти и др.

 събиране на данни 
и статистики, както и 
разработване на общи 
методологии, класи-
фикации, индикатори 
и целеви показатели;
- проучвания, изслед-
вания, анализи и до-
клади, включително 
чрез финансиране на 
мрежи от експерти;
- оценявания и оценки 
на въздействието;
- подготовка и прила-
гане на социалното 
екпериментиране като 
метод за изпитване 
и оценяване на ино-
вационни решения с 
оглед тяхното по-ши-
роко използване;
- разпространение на 
резултатите от посо-
чените аналитични 
дейности;
- обмен и разпростра-
нение на добри прак-
тики, иновационни 
подходи и опит, бен-
чмаркетинг и взаимно 
обучение на местно 
ниво;
-мероприятия, конфе-
ренции и семинари;
- обучения на специа-
листи в областта на 
социалните иновации;
- изготвяне и публи-
куване на наръчници, 
доклади и образова-
телни материали;
- информационни и 
комуникационни дей-
ности;
- разработване и под-
дръжка на инфор-
мационни системи, с 
цел разпространение 
на информация за па-
зара на труда;
- действия за изграж-
дане на местен капа-
цитет за развиване, 
насърчаване и под-
помагане на прилага-
нето на политиката по 
заетостта и социални-
те въпроси на ЕС;
- Създаване на Клубо-
ве  (работилници  по 
интереси) за развитие 
на предприемачество-
то и на малкия бизнес.

Максимален 
% на съ-
финансиране

    70% (Интензитетът 
на подпома-гане на 
проект за развитие на 
туризъм, изграждане 
и обновяване на ту-
ристи-чески обекти и 
развитие на туристи
чески услуги, не 
може да надвиша-ва 
5 на сто от общите 
допусти-
ми разходи)

    70% (Интензитетът 
на подпома-гане на 
проект за развитие на 
туризъм, изграждане 
и обновяване на ту-
ристи-чески обекти и 
развитие на туристи
чески услуги, не 
може да надвиша-ва 
5 на сто от общите 
допусти-
ми разходи)

100%

100 % 
от общите допусти-
ми разходи за про-
екти негене-риращи 
приходи 

70%
от общите допусти-ми 
разходи за проекти, 
генери-ращи приходи

100 % 
от общите допусти-
ми разходи за проекти 
н е г е н е - р и р а щ и 
приходи 

70%
от общите допусти-ми 
разходи за проекти, 
генери-ращи приходи

Дата на 
обявяване на 
процедура
та

ноември
2020 г.

февруари
2021 г.

януари
2021 г.

март
2021 г.

октомври
2021 г.

Краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложе-
ния

януари
2021 г.

април
2021 г.

февруари
2021 г.

юли
2021 г.

декември
2021 г.

Пред-
ста-
влява 
ли 
про-
цеду-
рата 
част 
от нея

Дър-
жавна 
по-
мощ

не не да не не

Мини-
мална 
по-
мощ

да да да да да

Раз-
мер 
на 
БФП 
за 
про-
ект /
лв./

Мини-
мален 
раз-
мер

977,90 977,90 19 558 977,90 977,90

Мак-
сима-
лен 
раз-
мер

273 812 273 812 391 160 391 160 391 160

Пълният текст на поканите, насоки за кандидатстване, пакета с документи, 
както и всяка друга информация относно кандидатстването с проектни предло-
жения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение 
„МИГ-Попово“ може да намерите на интернет страницата на МИГ: 
www.mig-popovo.com

Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на сдружението персоналът на 
МИГ-Попово предоставя консултации на потенциалните бенефициенти към  Страте-
гията.

Правителството одобри единадесето изменение на Програмата за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР). Страната ни ще 
разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г., съгласно 
Преходния регламент. Това беше прието на заседание на Министерския 
съвет. Средствата ще бъдат насочени към земеделските производители и 
преработватели, млади и малки земеделски стопани, и общини, допълват 
от Правителствената информационна служба.

Първите приеми на проектни предложения по основните инвестиционни 
мерки ще е още през 2021 г. Създадена е и възможност да се подпомогнат 
селските райони при провеждането на необходимите структурни промени в 
изпълнение на Европейския зелен пакт. Именно те ще имат жизненоважна 
роля за прехода към екологична устойчивост, а финансирането ще им 
позволи да постигнат амбициозните цели за климата и околната среда на 

ОТПУСКАТ 887 МЛН. ЕВРО ПО ПРСР 
ЗА СТОПАНИ И ОБЩИНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ
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новите стратегии.
С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на 

финансовият ресурс по ПРСР 2014 – 2020 г. в съответствие със заложените 
стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. 

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от 
Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. 
евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който 
одобри Индикативната й годишна работна програма. Целта е да бъдат 
подпомогнати земеделските производители, млади и малки земеделски 
стопани, както и чувствителните сектори, съобщиха от Министерството на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Графикът предвижда през месец април да  бъдат отворени  приеми по 
най-атрактивните мерки за земеделците от Програмата, които са с широк 
набор от подпомагани дейности.  Това са подмерките 4.1 „Инвестиции 
в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“. Прилагането им ще допринесе за устойчиво 
и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Основната цел е 
проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна 
среда /пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на 
производствените процеси.

През септември ще стартират подмерките 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“. Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските 
стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на 
безопасна работна среда.

До края на годината предстои да бъдат отворени и подмярките 1.2. 
„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване,  16.1 „Подкрепа 
за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, 
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и  19.3 „Подготовка и изпълнение 
на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Вече са стартирани приеми по подмерките  5.1 „Подкрепа за инвестиции 
в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от 
вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и 
катастрофични събития“, Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, 
включително нейното създаване, подобрение и разширение” и Подмярка 
2.2 „Създаване на консултантски услуги“.

8 МЕРКИ ПО ПРСР ЩЕ СТАРТИРАТ ПРЕЗ 2021 Г.


