
  

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ 

 

 

В Раздел 5-  Описание на мерките  

5.2. Описание на мерките, включени в СВОМР на МИГ Тервел-Крушари  

МЯРКА M04 — ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,  

 

 

 

За Под-мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

Размера на 

финансовата 

помощ  

(в % за 

различните 

видове 

бенефициент)  

----------------------- 

Финансовата помощ се увеличава с: 

 - --------------------------- 

Променя се част от текста на трети абзац: 

Било: 

 –10 % за млади земеделски стопани, съгласно дефиницията на Наредба 

№9 на МЗХ; 

Става:  

-10 % за млади земеделски стопани.  

"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.; 

 

- ---------------------- 

http://www.mig-dobrichka.org/images/2018/izmenenie_svomr_site_1.pdf


 

За Под-мярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

Допусти

ми разходи 

Допустими за финансова помощ са следните разходи:  

 

Променя се част от текста  на т.5 

Било: 

т. 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети 

стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 към чл. 30, ал. 1, т. 7 от 

Наредба №20 на МЗХ, включително чрез финансов лизинг;  

Става:  

т. 5. материални инвестиции за: 

- закупуване/ придобиване, изграждане и модернизиране на сгради и други 

недвижими активи, необходими за въвеждане на минимални стандарти за 

защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на 

страданията им по време на клане; 

- закупуване и/или инсталиране на нови машини и оборудване/ инструменти за 

въвеждане на минимални стандарти за защита и хуманно отношение към 

животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане; 

 в съответствие с Директива 93/119/ЕС/ 22.12.1993 за защита на животните при 

клане, Регламент/ЕО/ № 853/2004/ чл. 10, §/3, Приложение III, Глава II/, и 

Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на 

суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното 

транспортиране и пускане на пазара. 

 

Променя се част от текста  на т.7 

Било: 

т 7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и 

по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от 

общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 6. В  този 

случай допустимите разходи не може да превишават стойностите съгласно 

чл. 30 ал.2 на Наредба № 20 на МЗХ. 

Става: 

т.7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по 



време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 6. 

 В  този случай допустимите разходи по т.7 не може да превишават 

следните стойности. 

a) за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на 

проекта, като част от разходите по т. 7 не могат да превишават 5 на сто 

от допустимите разходи от т. 1 – до т.6, но не повече от левовата 

равностойност на 35 000 евро; 

b) разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на 

строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 7 не могат 

да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи от  от т. 1  до т. 6; 

c) разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в 

разходите по т. 2, като част от разходите по т. 7 не могат да превишават 

2,25 на сто от допустимите разходи от  от т. 1  до т. 6; 

d) разходите за строителен надзор като част от разходите по т.7 не могат да 

превишават едно на сто от допустимите разходи от т. 1  до т. 6; 

a) разходите за предпроектни проучвания, правни услуги и хонорари за 

архитекти и инженери, извън тези по т. a,b,c и d, като част от разходите 

по, т. 7 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи от т. 

1  до т. 6; 

 

 

 

 

Предложения и становища във връзка с проекта за изменение на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Тервел-Крушари ще се приемат в писмен вид на електронен 

адрес:  migtk@abv.bg до 26.04.2018 г., 16:00 часа 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на 

окончателния вариант на промяната в Стратегията, който предстои да бъде приет от 

Общото събрание на МИГ Тервел-Крушари, насрочено за 26.04.2018г. от 17:00 h. 

 

26.03.2018г. 

 

mailto:migtk@abv.bg

