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ВАЖНО ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА МИГ – 

ПОПОВО 

 
Съгласно Условията за прием на проектни предложения по мерки 4.1  „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“; 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие и разпоредбите на чл. 65, ал. 1,  т. 1 до т. 5 от Наребда № 22 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., в сила от 18.12.2015 г. издадена от министъра на 

земеделието и храните обн. ДВ. бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 20 Май 2016 

г., изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 25 Август 2017 г.  Държавен фонд „Змеделие“ след одобрение на 

проведената от МИГ  процедура за продбор на проекти,  уведомява за одобрението на проекта 

одобрените кандидати и МИГ и сключва договори за предоставяне на финансова помощ от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 

Одобрените кандидати по мярка 6.4„инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура 

BG06RDNP001-19.183- МИГ Попово Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“от стратегията за водено от общностите местно развитие и съгласно условията за прием на 

проекти по подмярка 6.4. „инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  и   чл. 50 от Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове провеждат 

процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, след сключване на административния 

договор за разходи за строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък 

върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока от 50 000 лв., както и за разходи за 

доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената 

стойност, на стойност равна или по-висока от 30 000 лв. 

 

 


