
 

                                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 
”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 

 

 
 

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: 

- 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: 

Подкрепата се предоставя за 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 земеделска продукция от стопанството, получаване на 

топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване 

на енергийната ефективност; 



 

                                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 
”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 

 

- 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. 

 

 Период на прием и място за подаване на проектни предложения: 

Началният  срок на приема е 22.05.2018 година, а крайният  срок е 17:00 часа на 26.06.2018 година. 

 

Документите се подават в ИСУН в срока, определен в настоящата покана, съгласно условията и реда 

на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни 
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фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, 

приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.). 

 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;  

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 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.  

Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва: 

1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование, в сектора за 
който кандидатстват – максимален брой - 10 т. 

1.1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват – 5 

т. и/или; 

Минимално изискване: Точки се присъждат в случай, че кандидатът е предприятие, 

осъществяващо дейност в сектора, за който кандидатства. Секторът, за който се кандидатства 

по проектното предложение се посочва във формуляра за кандидатстване. Дейността на 
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предприятието се доказва с удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически 

дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата 

на кандидатстване. 

1.2. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в сектора,  за който 

кандидатства – 5 т. или; 

1.3. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

професионално образование (средно-специално или друг вид образование) в сектора,  за който 

кандидатства – 3 т. или; 

1.4. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

свидетелството за правоспособност за професии, упражняването,  на които  изисква правоспособност в 

сектора,  за който кандидатства - 1 т.; 

По т. 1.2, 1.3 и 1.4 максималния брой точки, които може да получи 1 кандидат е 5 т. 

Минимално изискване: Образованието се доказва с един или повече от следните документи 

на кандидата или представляващия кандидата :  

-   Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 

по-висока степен (образователна или научна);  

- Копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които 

изисква правоспособност; 

- Копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид 

образование). 

В случай, че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от 

съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от 

дяловете/капитала на кандидата.        

2. Кандидати, осъществявали дейност най-малко 1 година преди датата на 
кандидатстване – максимален брой - 15 т. 

2.1. Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко 1 година към 

датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 500 000 лв. годишно (общо приходи 

по Отчет за приходи и разходи) и средносписъчният брой на персонала им  е най-малко 1 човек (вкл. 

собственик/ци или управител)  годишно - 5 т.; 

2.2. Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко 1 година към 

датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 1 000 000 лв. годишно (общо 

приходи по Отчет за приходи и разходи)  и средносписъчният брой на персонала им  е най-малко 2-ма 

човека (вкл. собственик/ци или управител) годишно – 10 т. ; 

2.3. Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко 1 година към 

датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 1 500 000 лв. годишно (общо 

приходи по Отчет за приходи и разходи) и  средносписъчният брой на персонала им  е най-малко 3-ма 

човека (вкл. собственик/ци или управител) – 15 т.  
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Забележка: Не се поставя ограничение по отношение на сектор на икономическата дейност, 

от която са реализирани приходите. 

3. Проекти, представени от млади  земеделски стопани – 20 т. 
"Млади земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на заявлението за 

подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни 

професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на 

земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението 

за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади 

земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 

807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на 

Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, 

чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 

ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско 

стопанство е настъпването на първото от следните събития: 

а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, 

чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик 

на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се 

притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като 

земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители; 

б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект – собствен или нает от 

кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от 

капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на 

кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от 

мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата; 

в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от 

страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или 

юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния 

собственик на дял от капитала на кандидата. 

4. Проекти, създаващи работни места – максимален брой - 10 т. 
4.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият 1 ново работно място – 5 т.; 

4.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият над 1 ново работно място – 10 т.; 

5. Проекти, включващи иновации – максимален брой - 20 т.; 
   Условието се счита за изпълнено и кандидатът получава точки, когато допустимите 

инвестиционни разходи по проекта, свързани с иновации са  съгласно иновативните характеристики 

по отношение на технологията в земеделските стопанства "прецизно земеделие" описани в раздел 

4.4 Описание на иновативните характеристики  на стратегията  за ВОМР на МИГ - Попово. 
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6. Проекти подадени от кандидат, който не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 
и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което е 
собственик, управител или го контролира  - 5 т. 

7. Качество на проектното предложение – максимален брой - 20 т. 
7.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на  процедурата, посочена в 

Насоките за кандидатстване  – от 0 до  10 т. 

Минимално изискване: Кандидатът е представил ясна и убедителна обосновка на 

дейностите на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с целите и 

приоритетите на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на 

МИГ – Попово и процедурата по която кандидатства  - от 6 до  10 т.;                                                       

Обосновката по критерия не е ясно и последователно описана и структурирана - от 1 до  5 т.          

7.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т. 

Минимално изискване: Кандидатът ясно е дефинирал очакваните резултати от 

изпълнението на всяка дейност от проектното предложение. Индикаторът/ите на проектното 

предложение измерват резултатите от проекта по адекватен начин - от 6 до  10 т.;          

 Очакваните резултати от изпълнението на всяка дейност от проектното предложение не са 

ясно дефинирани от кандидата. Индикаторът/ите на проектното предложение измерват 

резултатите от проекта по не достатъчно адекватен начин  - от 1 до  5 т.;                                                                                                  

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 100 
Ако общият брой получени точки за критерий 4 е по-малко от 5 точки, проектното 

предложение се предлага за отхвърляне.  

 Ако общият брой получени точки за критерий 7 е по-малко от 5 точки, проектното 

предложение се предлага за отхвърляне.  

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на 

етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т. 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии: 

 Крайната оценка по критерий „качество на проектното предложение“; 

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по 

следния критерий: 

 Крайната оценка по критерий „иновации“; 

При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по 

следния критерий: 

 Ред на регистрация в ИСУН 2020. 

 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; 



 

                                                                                                      
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

 
”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 

 

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. 

 


