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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 
ФОНДАЦИЯ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО» 

 
 

П О К А Н А  
 

МИГ ПОПОВО обявява покана за набиране на проектни предложения към 
Стратегията за местно развитие на „ МИГ ПОПОВО”, чрез открита процедура за 

конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по: 
 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”  

Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/121- 2014.1. 

 
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 “Модернизиране на 

земеделските стопанства” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с посредничеството на 

Фондация “МИГ – Попово”. 

 

 

I. Обхват на мярката : 
 

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на СМР. 

2. Обхват на инвестициите по мярката –  

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които:  

a) Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция; 

б) Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство.  

 

3. Специални условия: 

� Когато организацията на Общия пазар, включително схемите за директно подпомагане 

финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране  (ЕЗФГ), налагат ограничения 

върху производството или върху помощта на Общността на нивото на отделните земеделски 

производители или отделните стопанства, по тази мярка няма да бъдат подкрепяни инвестиции, 

които биха увеличили обема на производството над тези ограничения. 

� Капацитетът на техниката и оборудването за обработка на почвата и прибиране на 

реколтата, подкрепяни по мярката, трябва да бъдат в съответствие с размера на обработваната 

от земеделския производител земя. 
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� В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за 

водите, преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции, свързани с 

разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, 

трябва да бъдат съгласувани с Регионалните структури на Министерството на околната среда и 

водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в страната. 

� Всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на био-енергия, трябва да 

включват пред проектни проучвания, включително въздействие на инвестициите върху 

околната среда.  

� Мярката е отворена за всички сектори включени в Приложение І на Договора за 

създаване на ЕО с изключение на сектор „Тютюн”.   

� Разходите свързани с подготовката на бизнес плановете не са допустими по мярка 121 

за кандидатите за подпомагане по мерки 112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес план,  

ползвайки консултантски услуги по мярка 143. 

 
II .Допустими кандидати : 

 
� Земеделски производители ; 

�  Организации на земеделски производители.  

 Критерии за избираемост: 

 

� Земеделски производители  

1. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, регистрирани 

по реда на Наредба №3 от 1999 г.,съгласно условията на Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007-2013 г. 

2. Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 

икономическа единица (ИЕ). 

3. Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за 

единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане 

по мярка 141 Подпомагане на полу пазарни стопанства в процес на преструктуриране.  

4. Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия 

дохода за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция 

и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.  

5. Кандидатите трябва да представят бизнес план, като част от процедурата за 

кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните 

инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на 

проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство. 
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� Организации на земеделски производители:  

1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на 

производители, съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за 

признаване организации на производители. 

2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план, като част 

от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на 

планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин 

прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските 

стопанства,  членове на организацията на производители.  

3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще 

бъдат от полза за цялата организация. 

4. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на 

организацията на производители. 

 

III.Допустими дейности: 
 

По мярката ще бъдат подпомагани проекти които водят до подобряване на цялостната 

дейност на земеделското стопанство чрез: 

� Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи, и/или 

� Подобряване на вертикалното сътрудничество с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти, и/или 

� Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, 

и/или 

� Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 

ефективността на използваните при производството суровини, и/или 

� Подобряване условията на труд, и/или 

� Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и другите 

производствени изисквания, и/или 

� Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или 

� Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични 

земеделски продукти.  

Приносът на даден проект към подобряването на цялостната работа на съответното 

стопанство ще бъде оценен на базата на разработен бизнес план, какъвто се изисква за всеки 

инвестиционен проект, подкрепян по мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира 

значително подобряване на цялостната дейност на стопанството.   
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IV. Допустими  и недопустими разходи: 
 

1. Допустими разходи: 

 

Материални инвестиции (индикативен списък): 

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава 

използвана за опазване на околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за 

съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, 

съоръжения за съхранение на силаж,  и т.н.)  

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за 

подобряване на земеделския производствен процес, включително за: 

� опазване на околната среда, 

� съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, 

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

на стопанството,  чрез използването на биомаса (виж Раздел 5.1 от СМР на Фондация “МИГ-

Попово”). 

� подобряване на енергийната ефективност. 

3. 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.  

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.  

5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за 

млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на 

стопанства на млади фермери”.  

6. Инвестиции за съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за 

рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на 

мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно оборудване 

необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на 

пчели-майки.  

7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана 

малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация. 

8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и 

други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за 

създаване/презасаждане на трайни насаждения (предмет на ограниченията определени в Раздел 

5.1 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”). 

9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони 
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цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, 

превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.  

10. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на 

съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково 

напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за 

съхраняване/опазване на водата, и т.н. 

Нематериални инвестиции:  

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: 

� Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005;  

ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 

2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.); 

� Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на 

критичните точки); 

� Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства . 

2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение 

на проекта. 

3. Закупуване на софтуер.  

4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултантски услуги (предмет на ограниченията за общи разходи, определени в 

Раздел 5.1.2 от СМР на Фондация “МИГ-Попово”). 

 

2. Недопустими разходи : 

 

� Всички разходи, посочени като недопустими в раздел 5.0 от СМР на Фондация 

“МИГ-Попово”; 

 
 

V. Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием включва остатъка от 
бюджета по мярката за 2012 г. и 2013 г. 
 

Финансови параметри за проектите : 
 
� Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 5 000 евро. 

� Максималнияр размер на проeктите е  левовата равностойност на 200 000 евро. 

 
Размера на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти) : 

 

� 50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в обхвата 

на местата по Натура 2000;  

� 40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в 

други райони. 
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VI. Критерии за оценка на проектните предложения: 
 

Оценката на проектните предложения включва следните три етапа: 

 

1. Оценка на административното съответствие: 

� Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 

(Приложение – Критерии за оценка по 121 - раздел I); 

2. Оценка на допустимостта на кандидата: 

� Изпълнението на всеки критерий се оценява с „да” или „не” като се 

попълва таблица за оценка  на административното съответствие 

(Приложение – Критерии за оценка по 121 - раздел II); 

3. Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 

експертна/техническа  оценка и критериите за избор на проектни 

предложения: 

� Оценка на  проекта в съответствие с утвърдените критерии за 

експертна/техническа  оценка и критериите за избор на проектни 

предложения се извършва  съгласно методиката за оценяване определена в 

(Приложение – Критерии за оценка по 121 – раздел III и  IV ). Крайната 

комплексна оценка на всяко проектно предложение представлява 

средноаритметичната стойност на индивидуалните оценки по зададените 

критерии. 

 
Проектните предложения получили минимум 50 точки ( на етап  III и IV ), се класират в 

низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат  всички или част 

от проектите по  реда на класирането до покриване на общия размер на обявения бюджет по 

процедурата за 2012г. 

 

VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 15 авгус 2014 г. 
 
 

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е:                      
до 16.30 часа на 11 септември  2014 г. 

 



 

                                                                 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –                                       

„Европа инвестира в селските райони” 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г. 

 

 

 
 

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО” 
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26 

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig.popovo.com 
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VІІI. КЪДЕ И КАК СЕ ИЗПРАЩАТ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Проектното предложение трябва да бъде представено в един оригинал и едно копие заверено 

вярно с оригинала, подпис и печат, във формат А4, окомплектовани в отделни папки. 

Оригиналът и копието трябва да имат абсолютно идентично съдържание. Представените 

документи трябва да бъдат представени и на електронен носител, като представените 

електронно файлове  трябва да съдържат идентично предложение на това, което е представено 

на хартия. В случай, че хартиените и електронни документи се различават, за валидни се 

възприемат хартиените. 

 

Документите се изпращат в запечатан плик с ненарушена цялост, на който  следва да бъдат 

посочени името на кандидата, адрес и друга контактна информация, номера и наименованието 

на мярката и процедурата, по която се подава проектното предложение. 

 
Проектните предложения трябва да бъдат : 

� изпратени и по пощата с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на 

адрес - гр. Попово - 7800, обл. Търговище, бул. ”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 

Фондация “МИГ-Попово”или  
� подадени всеки работен ден в офиса на Фондация “МИГ-Попово”, бул. 

”Ал.Стамболийски” 2, ет.4. 
 

Проектни предложения , изпратени по друг начин ( например по факс или по електронна 
поща), или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани. 

 
    IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 
 Необходимата документацията за кандидатсване  е публикувана на интернет страницата на 

Фондация “МИГ – Попово” www.mig-popovo.com . 

 

 Документите за кандидатстване по образец могат да бъде получени и от офиса на фондация 

“МИГ-Попово” – гр .Попово, бул. “Ал.Стамболийски” 2, ет. 4.  

 

Екипът на МИГ Попово ще предоставя консултации на потенциални кандидати всеки работен 

ден от 9.00 до 17.00 часа,  в офиса на Фондация «МИГ – Попово», бул. ”Ал.Стамболийски” 2, 

ет.4.  

Въпроси могат да се изпращат по електронната поща  на Фондация «МИГ Попово»: 

 office@mig-popovo.com. 
 

Лицe за контакт: инж. Магдалена Радева – тел.0608/42726 

 
 


