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Настоящите насоки установяват правилата за представяне, подбор и оценка на 

заявления по  обявената за 2017 г. „Покана за набиране на заявления за подпомагане по 

подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към 

Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ за периода 2016 – 2020 г.  

Кандидатстването става по открита процедура за конкурентен подбор, в периода 

определен в поканата за прием, с фиксиран бюджет. 

 

1. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ” 

МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ е сдружение от представители на публичния сектор, бизнеса и 

гражданския сектор, живеещи или работещи на територията на общини Тервел и Крушари. Към 

момента сдружението наброява 32 члена, между които Община Тервел. 

През 2016 г. сдружение МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ изготви и прие СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР), в която са залегнали мерки за развитие на 

територията на двете общини за периода 2016 – 2020 г. 

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ кандидатства и получи финансиране на нейната Стратегия за 

ВОМР със средства от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014 

- 2020 г. по първия обявен прием на документи за предоставяне на финансова помощ по 

подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" на мярка 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ".   

В рамките на договор № РД50-153 от 21 октомври 2016 г. с УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014 - 2020 г.,  на сдружение 

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ е предоставен финансов ресурс  за финансиране на проекти, които 

да се изпълняват само на територията на двете общини Тервел и Крушари и да доведат до 

подобряване на условията за живот и за развитие на бизнеса на тази територия.   

2. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2016-2020 г. на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ 

През периода от 2017 до 2020 години МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ ще приема заявления от 

потенциални бенефициенти за финансиране на проекти на граждани или юридически лица от 

територията на Община Тервел и Община Крушари, независимо дали членуват в Местната 

инициативна група. Ще се подпомагат само дейности, които се осъществяват на територията 

на двете общини.  

 Финансовата помощ ще се предоставя само за дейности, които допринасят за постигане 

на целите на Стратегията за местно развитие – «Партньорство за използване на 

потенциала на територията на МИГ Тервел и Крушари като двигател за местния 

бизнес и подобряване на живота в общността». За постигането на целта, насочена към 

оживяване на територията с планирани обединени действия, Стратегията определя два 

равнопоставени приоритета: 
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Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и 

разнообразяване на икономическите дейности; 

Приоритет  2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално приобщаване и общо 

подобряване на качеството на живот.  

През периода 2017-2020 г. МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ ще финансира проекти, които 

допринасят за реализиране на приоритетите на Стратегията за ВОМР, по четири мерки от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: 

o Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства;  

o Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

от мярка М04 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“; 

o Подмярка 6.4. Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности  

от мярка М06 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“; 

o Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  

от мярка М07 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“.  

и по една мярка от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР): 

o Подмярка 19.7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство. 

Проектите и дейностите по тези пет подмерки на Стратегията за ВОМР ще се прилагат на 

територията на действие на МИГ Тервел-Крушари, която покрива територията в 

административните граници на община Тервел и община Крушари. Кандидатите и 

бенефициентите трябва да имат седалище, съответно постоянен адрес за физическите лица, 

на територията на МИГ.  

По всяка от тези подмерки ще бъдат обявявани процедури за прием на заявления. 

Кандидатстването се осъществява с подаване на заявления от допустими кандидати за 

изпълнение на проекти, които да се финансират по Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ. 
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3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ към СВОМР по  
Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти 
 

3.1. Цел и ефект от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярката 

Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за 

цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.   

Произвежданото на територията краве мляко - суровина за производство на млечни продукти,  

се изкупува на изключително ниски цени, поради недостатъчните мощности за преработката му 

на територията. Това провокира интерес за изграждане и разширяване  на инсталации за 

преработка на сурово мляко. 

Наличието на няколко плододаващи овощни градини и други в процес на създаване, както и 

интересът към поливното зеленчукопроизводство налага разширяване на мощностите за 

преработка на плодове и зеленчуци.  

Съществен брой стопанства произвеждат лавандула или други етрично-наслени култури. В 

същото време на територията няма маслодайна и стопаните са принудени да транспортират 

продукцията си на над 50 км., свързано с допълнителни разходи и влошаване качеството на 

суровината. Затова ще бъде полезно да се финансира изграждането на маслобойна. 

На територията са съхранени традициите в производството на пчелен мед, пчелни продукти и 

възпроизводство на пчелните семейства. Местните производители не продават продукцията си 

на крайни купувачи, а на външни за територията преработвателни фирми, без додобавена 

стойност на продукта. Това е предпоставка за интервенции, насочени към преработка и 

пакетиране на пчелни продукти. 

Описание на целите и обхвата на мярката: 

Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и 
земеделски производители, преработващи земеделски продукти, със следните цели:  

 Производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на 
доставка.  

 Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти като се подкрепят 
създаването и разширяването на предприятия от хранително-преработвателната 
промишленост на територията.  

 Създаване на производствени мощности за преработка на земеделска продукция като по 
такъв начин да се създадат условия за допълнителна заетост в територията 

. 

3.2. Приложно поле на подмярката и изключения от обхвата й 

Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и подобряване дейността на 
съществуващи хранително-преработвателни предприятия чрез:  
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1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 
използването им, и/или  

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или  

3. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или  

4. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, 
и/или  

5. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 
преработка на първични земеделски биологични продукти.  

Предимство се дава на преработката на земеделска продукция от собственото стопанство 
и на преработката на суровини от приоритетните направления - животновъдство и 
пчеларство, черупкови и други трайни насаждения, зеленчукопроизводство и етерично – 
маслени култури. 

Финансова помощ не се предоставя за дейности 

1. включени в оперативните програми на кандидати – организации на производители на 
плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за 
признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните 
асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни 
програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.); 

2. допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 
60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 
от Закона за виното и спиртните напитки; 

3. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини; 

4. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. 
относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 
1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 
г.); 

5. свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти. 

 

3.3. Допустими кандидати 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане са: 

 Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските 

производители. Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски 

производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро. 

 Предприятия (физически и юридически лица) регистрирани по Търговския закон или Закона 

за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

 

3.4. Допустими дейности 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с 

преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:  
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1) мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг 

на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;  

2) плодове и зеленчуци;  

3) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;  

4) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;  

5) технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски 

изделия;  

6) готови храни за селскостопански животни (фуражи);  

Подкрепата е насочена към:  

 Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 

недвижими активи, необходими за производството и маркетинга; 

 Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива свързани 

с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за 

подобряване на производствения процес и маркетинга; 

 Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината. 

 

3.5. Изисквания към проектите 

Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на 

МИГ Тервел – Крушари. 

Финансова помощ се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които отговарят на 

разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие 

или/и Закона за водите. 

По отношение на преработваната продукция трябва да са изпълнени следните 

изисквания: 

 Планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция 

трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за 

които се предоставя финансова помощ в съответствие с технологичния проект. 

 Кандидатът трябва да докаже в производствената програма наличието на най-малко 

50 на сто осигурена суровинна база за първа прогнозна година след въвеждане в 

експлоатация на инвестициите, включени в проекта. 

 Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената 

програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на 

инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от 

регистрирани земеделски стопани. 

Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния 

процес. 

Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение 

и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското 

законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения 

и/или документ, удостоверяващ регистрацията. 
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Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не 

е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за: 

 учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от 

датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право 

на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи 

за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ 

строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на 

територията; 

 документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на 

подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи 

за: 

o закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, 

необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради 

и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж 

съгласно Закона за устройство на територията; 

o строително-монтажни работи извън случаите по т. 1. 

  

Към проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат: 

1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за 

предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен 

проект съгласно ЗУТ; 

2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или 

"Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ 

и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 

от 2015 г.); 

3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, 

заверени от правоспособно лице; 

4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ; 

5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ. 

  

Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с 

разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията. 

 

Не се подпомагат като самостоятелен проект: 

1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения; 

2. инвестициите в нематериални активи; 

3. единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът 

е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка 

на селскостопански продукти, извършена от кандидата. 

 

3.6. Срок на изпълнение на проекти към СМР 

Съгласно Наредба № 20 на МЗХ за прилагане на подмярка 4.2, одобрените проекти се 

изпълняват в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни 
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работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата 

на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с МИГ Тервел-Крушари и 

ДФЗ. 

 Крайната дата за изпълнение и отчитане на проект към СВОМР не може да бъде след 30 

юни 2023 г. 

 
3.7. Допустими разходи 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите 

на околната среда;  

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по 

преработка и маркетинга, в т.ч. за:  

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и 

др. на суровините или продукцията;  

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;  

в) опазване компонентите на околната среда;  

3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, 

включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и 

произвеждани от предприятието;  

4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост 

на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите 

на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;  

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;  

6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за 

управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление 

на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част 

от общ проект на кандидата;  

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. 

Условия за допустимост на разходите 

1.  Допустимите разходи по т.7 не може да превишават следните стойности: 

o за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат 

да превишават 5 на сто от инвестиционните  разходи по проекта, но не повече от 

левовата равностойност на 35 000 евро; 
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o 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 

инвестиционните  разходи по проекта;  

o разходите за изготвяне на технологичен проект, не могат да превишават 2,25 на сто от 

инвестиционните разходи по проекта;  

o разходите за строителен надзор не могат да превишават едно на сто от 

инвестиционните разходи по проекта; 

o разходите за предпроектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и 

инженери, не могат да превишават 1,5 на сто от инвестиционните разходи по проекта. 

2. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти не могат да 

надхвърлят 10 на сто от инвестиционните разходи по проекта.  

3. Разходите по т.7 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. 

4. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 7 са допустими, 

ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички 

свързани с тях плащания са направени. 

5. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима 

собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към 

датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването 

данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този 

размер. 

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 

ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 

подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 

7. За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на заявлението 

за подпомагане е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, 

която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС).  

8. За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на подаване на заявлението 

за подпомагане не е включен в Списъка с активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи, кандидатът представя най-малко три съпоставими 

независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на 

валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, 

подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен 

ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за 

оферта по образец съгласно приложение № 9, а когато не е избрал най-ниската оферта – 

писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му.  

9. Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в  търговския регистър, а 

оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност 

съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, 

местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър 
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на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи 

и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Изискването за вписване в 

търговския регистър не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието и 

физически лица, предоставящи консултантски услуги. 

 

3.8. Недопустими разходи 

Стратегията за ВОМР определя като недопустими разходи за следните инвестиции и 

дейности: 

A) Разходите, посочени в чл. 21 на Наредба № 22, както следва:  

o за лихви по дългове;  

o за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите 

допустими разходи за съответната операция; 

o за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

o за обикновена подмяна и поддръжка; 

o за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

o за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик 

на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или 

окончателно плащане за същия актив; 

o за режийни разходи; 

o за застраховки; 

o за закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 

o извършени преди 1 януари 2014 г.; 

o за принос в натура; 

o за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, 

закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 

o за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

o извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, 

независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите 

за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и 

консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; 

o за строително-монтжни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди 

посещение на място от МИГ; 

o заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от 

Наредба 22 референтни разходи; 

 

Б) Други разходи, недопустими по мерките от ПРСР: 

o данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е 

поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от 

данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;  
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o лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 30, ал. 7;  

o оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;  

o банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;  

o принос в натура;  

o изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;  

o търговия на дребно;  

o сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по 

други международно признати стандарти;  

o закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им 

стойност;  

o плащания в брой;  

o лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в 

случаите на финансов лизинг;  

o инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на 

помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;  

o инвестиции, които представляват обикновена подмяна. 

 

3.9. Размер на безвъзмездната финансова помощ 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи по проекта.  

Финансови параметри на проектите по подмярка 4.2, подадени към Стратегията за 

ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

                                
Бюджет в лева   
 
Код на мярката 

Бюджет по 
приема за 

2017 г.  
(в лева) 

ОБЩ 
БЮДЖЕТ ПО 

МЯРКАТА  
(в лева) 

Финансират се 
проекти  с 

размер  
от ... до... лв.  

% НА  
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА 
ПОМОЩТА 

от.... до....лв. 

Подмярка 4.2. 200 000 200 000 
 

15 000 -150 000 
 

50% 7 500 -75 000 

 
 

3.10. Изплащане на финансовата помощ 

Безвъзмездната финансова помощ по проект може да бъде изплащана авансово, 
междинно и окончателно. 

Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10 на сто от 
стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Авансово плащане е допустимо не 
повече от един път за периода на изпълнение на проекта.  Допустимото авансово плащане е в 
размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и може да бъде 
заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по 
сключения договор за отпускане на финансовата помощ. Авансовото плащане се изплаща 
след представяне от ползвателя на: 
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1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 100 на сто от 
стойността на авансовото плащане, или 

2. договор за поръчителство, с най-малко двама поръчители, всеки от които се 
задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото 
плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100 на сто от стойността на 
авансовото плащане. 

Срокът на валидност на банковата гаранция или или срокът на задължението по 
договора за поръчителство трябва да покрива срока на договора за предоставяне на 
финансовата помощ, удължен с шест месеца. 

Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/ 
ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ. Междинно 
плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай 
на проекти с включени строително-монтажни работи – не повече от два пъти за периода на 
изпълнение на проекта. Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от 
инвестицията, като се заявява не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок 
за извършване на  инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ. 

Заявка за окончателно плащане се подава в срок не по-късно от един месец след 
изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за предоставяне на 
финансова помощ. 

В срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА извършва 

административни проверки на представените документи, заявените данни и други 

обстоятелства, свързани със заявката за плащане. Тя може да извърши проверка на място за 

установяване на фактическото съответствие с представените документи. РА одобрява или 

мотивирано отказва изплащане на финансовата помощ, след извършен анализ за 

установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения 

инвестиционен проект и извършената инвестиция.  

Кандидатите трябва да имат предвид, че инвестицията в частта й, която надвишава 

размера на одобреното авансово плащане по проекта, извършват със собствени или заемни  

средства. Цялата сума за инвестицията, като се спаднат евентуално непризнатите разходи, ще 

бъдат възстановени на  бенефициера като финансова помощ, обикновено от 3 до 6 месеца от 

момента на отчитане на проекта и подаване на заявката за окончателно плащане. 

 

3.11. Държавни помощи 

МИГ Тервел – Крушари  осъществява контрол върху предоставянето на държавни 

помощи съгласно изработени от него Правила за прилагане на изискванията за държавни 

помощи при подбора на проекти към СВОМР (http://www.mig-tk.org/bg/за-кандидатстване/ 

процедури-за-подбор).  

Като взехме предвид, че: 

(1) Поради спецификата на селскостопанския сектор, в член 42 от Договора (ДФЕС) е 

определено, че правилата за конкуренцията се прилагат по отношение на производството и 

търговията със селскостопански продукти само доколкото това е решено от Европейския 

парламент и Съвета.  

(2) В Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското 

стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. (Насоките), параграф (4) Комисията 

определя условията и критериите, при които помощта за секторите на селското и горското 

стопанство и за селските райони ще се приема за съвместима с вътрешния пазар и установява 

http://www.mig-tk.org/bg/за-кандидатстване/
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критериите за определяне на районите, които отговарят на условията, посочени в член 107, 

параграф 3 от Договора. 

(3) В Насоките, параграф (15) По отношение на подпомагането за развитие на селските райони 

основният принцип за приложимост на правилата за държавните помощи в този контекст е 

изложен в член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Според член 81, параграф 2 и 

член 82 от посочения регламент правилата за държавните помощи не се прилагат по 

отношение на плащанията, извършени от държавите членки съгласно и в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 или по отношение на допълнителното национално финансиране, 

попадащо в обхвата на член 42 от ДФЕС. 

(4) Съгласно Регламент 702, чл.17. „Помощ за инвестиции, свързани с преработката на 

селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти“  1.Помощта за 

инвестиции в материални активи или нематериални активи във връзка с преработката на 

селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти е съвместима с 

вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от 

задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него“, тъй като изпълняват 

условията, определени в параграфи 2—10. 

Следователно, правилата за държавни помощи не се прилагат към инвестиции за 

преработка и търговия със селскостопански продукти, в случаите на преработка на 

продукти от Приложение І към ДФЕС в продукти от Приложение I.  

(5) Съгласно Регламент 702, чл.44 „Помощ за инвестиции, свързани с преработката на 

селскостопански в неселскостопански продукти или с производството на памук, 

1.Предоставяната на МСП помощ за инвестиции, свързани с преработката на селскостопански 

в неселскостопански продукти или с производството на памук, включително дейностите по 

омаганяване, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) 

от Договора и е освободена от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него“, 

тъй като помощта се предоставя в рамките на Програма за развитие на селските райони в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013, и изпълнява условията, определени в параграфи 

3—10.   

(6) Съгласно Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Наредба №20 на МЗХ 

„Подпомагането по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ в случаите на преработка на продукти от Приложение І към ДФЕС в продукти извън 

Приложение І ще се предоставя в съответствие с чл.44 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на 

Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите 

на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС. Кандидатите за финансова помощ в този случай 

представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно 

Приложение № 10 към Заявлението за кандидатстване. 

Следователно инвестициите, финансирани по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка / 

маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР в случаите на преработка на 

продукти от Приложение І към ДФЕС в продукти извън Приложение I попадат в обхвата 

на държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и за тях са 

приложими правилата на държавните помощи, като не подлежат на деклариране за 

съвместимост с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС. 
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4. ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

Процедурата за подбор на проектни предложения за 2017 година ще започне с 

публикуване на покана за приемане на заявления за подпомагане по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на 

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ и преминава през следните основни етапи: 

 

4.1. ФАЗА: ОБЯВЯВАНЕ НА ПОКАНИ И ПОДПОМАГАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА 

ПРОЕКТИ 

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува обявата за откриване на процедурата, насоките за 

кандидатстване и съпътстващите документи. Пълният набор от документи по поканата, 

включително насоките и формулярите за кандидатстване, се предоставят на електронната 

страница на МИГ (www.mig-tк.org).  

Екипът на МИГ и наети от МИГ външни експерти ще оказват подкрепа на потенциалните 

бенефициери в процеса на изготвяне на техните проектни предложения. Кандидатите ще могат 

да се обръщат към Екипа на МИГ за да споделят проектната си идея, да потърсят консултация 

как да изготвят проектното си предложение, да задават конкретни въпроси по формулярите и 

изискуемите документи.  

Екипът на МИГ ще дава следните видове консултации: 

o Устни консултации – ще се предоставят в офиса на МИГ от неговите служители, 

след публикуване на поканата, в рамките на работното време.   

o Консултации по телефон – ще се дават в рамките на работното време на офиса от 

членове на Екипа на МИГ; 

o Писмени консултации – по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на 

МИГ (www.mig-tk.org),  по електронна поща или получен в офиса на МИГ – отговаря 

се по електронна поща в тридневен срок от постъпването на въпроса. 

Екипът на МИГ обобщава и публикува в електронната страница на МИГ постъпилите 

въпроси от страна на потенциалните бенефициери и отговорите, групирани по мерки.. 

4.2. ФАЗА: НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Заявленията за предоставяне на финансова помощ се подават в срока, определен в поканата 

за прием, в офиса на МИГ на адрес:   

гр. Тервел, ул.” Цар Калоян” № 11  

лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице. 

Служител на МИГ извършва преглед за окомплектованост на документите в присъствието на 

кандидата. В случай на липса или нередовност на документите служителят връща документите 

на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите. 

Окомплектованите заявления за предоставяне на финансова помощ се регистрират от 

служителя на МИГ по реда на тяхното постъпване в електронен регистър. На кандидата се 

издава регистрационно удостоверение на хартиен носител, което съдържа регистрационен 

номер на проекта, дата и час на приемане, подмярката от стратегията за ВОМР, наименование 

на проекта, име на кандидата, име на вносителя и име и подпис на лицето, приело проекта. 

http://www.mig-tк.org/
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Заявление за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да 

бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване на договор за предоставяне 

на финансова помощ в писмена форма. 

При оттегляне на заявлението кандидатът може да подаде ново заявление, ако периодът на 

прием не е изтекъл. 

Бенефициенти могат да кандидатстват с нов проект само след подаване на заявка за 

окончателно плащане по предходен проект, ако са изпълнявали такъв.  

 Движението на подаденото проектно предложение може да се следи в сайта на МИГ 

ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ (www.mig-tк.org). 

4.3. ФАЗА: ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Получените заявления за предоставяне на финансова помощ се проверяват за 

административно съответствие и допустимост съгласно изискванията на мярката от 

одобрената стратегия за ВОМР. Проверката се извършва от най-малко две лица 

(служител на МИГ и/или външен експерт) Ако пропуските са отстраними, на кандидата се 

дава 10-дневен срок за доставяне на липсващите документи, считано от датата на 

официалното му уведомление 

 УС на МИГ делегира на Комисии за избор на проекти правомощия по оценка на 

проектните предложения, които да се финансират по Стратегията за ВОМР. За всяка 

сесия за избор на проекти УС назначава отделна комисия за избор на  проектните 

предложения.  Членове на комисиите за избор на проекти към МИГ се избират измежду 

членовете на Общото събрание на МИГ и експертите от списъка от външни експерти, 

формиран в резултат на конкурсен избор, с което се осигурява на обективност, 

публичност и прозрачност на избора.  

 Проектите се класират от КИП в низходящ ред съобразно получения брой точки по 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ, дадени в т.5, до размера на определения 

бюджет по съответната покана за прием. За класираните заявления с еднакъв брой 

точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране 

по ред на постъпване на заявленията в МИГ. При недостиг на средства за финансиране 

на всички одобрени заявления КИП изготвя списък с резервни проекти в низходящ ред на 

получените оценки, отговарящи на условията за финансиране.  

 КИП изготвя окончателен доклад за дейността си до председателя на УС на МИГ. Въз 

основа на окончателния доклад Управителния съвет на МИГ одобрява класирането.  

 МИГ изпраща уведомително писмо на всеки кандидат за предварително одобряване или 

отхвърляне на заявлението с мотивите за отказ. Писмото се изпраща до кандидата с 

обратна разписка или се получава лично от него в офиса на МИГ, което се удостоверява 

с подпис. 

 Всеки кандидат, получил уведомително писмо, че заявлението му не е одобрено или е 

частично одобрено, има право да подаде възражение до УС на МИГ в срок до 3 работни 

дни от датата на получаването на уведомлението. 

 МИГ представя в ДФЗ цялата документация за проведения подбор на проекти. 

Класираните проекти се проверяват от ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ за съответствие с критериите за 

допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта.  

http://www.mig-tк.org/
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4.4. ФАЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕРИТЕ 

 Решение за предоставяне на финансова помощ се взема от ДФЗ. Решението се изпраща 

от ДФЗ на МИГ и на кандидата в срок до 5 работни дни от датата на вземане на 

решението. 

 В срок от 10 работни дни от датата на решението за предоставяне на финансова помощ 

кандидатът сключва договор с ДФЗ. При неявяване на кандидата в този срок за 

подписване на предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ 

той губи правото на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на 

същата дейност по реда на Наредба № 20 на МЗХ. 

 Държавен фонд "Земеделие" може да се произнесе с решение за предоставяне на 

финансова помощ на заявление от резервния списък, ако: 

1. одобрен от МИГ проект бъде отхвърлен за финансиране; 

2. с одобрен кандидат не бъде сключен договор; 

3. се увеличи размерът на финансовата помощ по реда на чл. 39, т. 3 и 6. Наредба 

№22. 
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5. ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ 

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните  критерии  

за оценка: 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ  

Проектът е за преработка на суровини от приоритетни направления: 
животновъдство и пчеларство, черупкови и други трайни насаждения, 
зеленчукопроизводство и етерично – маслени култури 

30 

Над 20% от преработваните суровини са от собствено производство 10 

Проектът допринася за създаване на нови работни места на територията (по 
технологичен проект): 

o до 2  работни места; 

o от 3 до 5 работни места; 

o над 5 работни места;   

до 20 

 

10 

15 

20 

1/3 или повече от новосъздадените работни места се заемат от лица от 
уязвимите и малцинствени групи   

15 

Проекти на жени и/или млади хора (до 40 г.) 15 

Проектът е за ново за общината производство   10 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 30 

точки. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявлението за подпомагане и другите придружаващи документи за попълване трябва да се 

изтеглят от електронната страница на МИГ (www.mig-tк.org). Документите за  кандидатстване 

трябва да бъдат попълнени внимателно и максимално ясно, така че да може да бъдат оценени 

правилно. Кандидатите трябва да бъдат точни и да опишат подробно как смятат да изпълнят 

целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на 

Стратегията за ВОМР на съответната мярка от настоящата процедура за прием на заявления.  

Формулярът за кандидатстване със съответните приложения трябва да бъдат подадени 

в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител. За улеснение на обработката на проектните 

предложения, моля представете оригинала на предложението, отпечатано на хартия във 

формат А4, като всички страници на представеното проектно предложение бъдат 

номерирани последователно.  

Приложените документи се представят, според указаното в таблицата за придружаващи 

документи, в оригинал или копие, заверено с печат, подпис на кандидата и текст „Вярно 

с оригинала”. 

Наред с хартиения оригинал и копия, кандидатът трябва да представи и копие на 

представеното проектно предложение на електронен носител CD. На него трябва да бъдат 

записани: 

http://www.mig-tк.org/
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1. Сканирано копие на цялата представена документация – в един или няколко добре 

структурирани файла  

2. Заявлението за подпомагане – в отделен файл в .xls формат. 

3. Приложените към него таблици да се приложат и в .xls формат.  

4. Бизнесплан – в отделен файл в .doc формат 

Представените електронни файлове трябва да съдържат идентично предложение на това, 

което е представено на хартиен носител. Всеки документ от проектното предложение трябва 

да бъде представен като отделен и неделим файл (напр. Заявлението за подпомагане трябва 

да бъде представено отделно и не трябва да бъде разделяно на няколко файла). 

 

7. НЕОБХОДИМИ ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ: 

 (Моля при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред) 

Общи документи: 

1.  Таблица за допустими инвестиции на хартиен и в електронен формат по образец 

2.  Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни 

3.  Декларация за нередности в оригинал 

4.  
Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която 
ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на Наредба №20 на МЗХ 

5.  
Нотариално заверено изрично пълномощно - в случай че документите не се подават 
лично от кандидата 

6.  
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на 
Наредба №20 на МЗХ. 

7.  

Декларация по образец, съгласно приложение № 2 на Наредба №20 на МЗХ за 
изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през 
текущата стопанска година към момента на кандидатстване (не  важи за признати 
групи производители и признати организации на производители на земеделски 
продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани). 

8.  

Регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и анкетни 
формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален 
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за 
подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват 
животни (не важи за  юридически лица, които не са земеделски стопани, а за 
признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в 
случай че преработват собствена суровина.) 

9.  

Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 
от ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималният стандартен производствен 
обем (важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата 
към датата на кандидатстване стопанска година). 

10.  
Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на 
помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ 
датата на подаване на заявлението за подпомагане 
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11.  Декларация в оригинал по чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредба №20 на МЗХ 

12.  
Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра 
на икономиката и енергетиката) 

13.  
Бизнес план (по образец), включително на електронен носител и таблиците от бизнес 
плана в електронен формат по образец 

14.  
Баланс, справка ДМА, Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година 
или последен приключен междинен период (важи за кандидати юридически лица, с 
изключение на кандидатите, посочени в чл. 8, ал. 4 от Наредба №20 на МЗХ). 

15.  
Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка 
по вид на актив, дата и цена на придобиване 

16.  
Справка за съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната 
спрямо кандидатстването календарна година. 

17.  

Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на 
суровините (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена 
земеделска продукция) и/или декларация от кандидата с описани вид и количества на 
суровините (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена 
земеделска продукция), като доказателство, че са осигурени най - малко 50 % от 
суровините за преработвателното предприятие, съгласно производствената му 
програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на 
финансовата помощ, от които  най - малко 30 на сто от общата суровинна база, 
определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в 
експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена 
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 
г. Към договорите/писмата за намерение, сключени или издадени от регистрани 
земеделски стопани, се прилагат копие на актуална регистрационна карта на 
доставчика - земеделски стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999г. (важи и 
в случаите, когато суровините се закупуват от кланични пунктове). 

18.  

Предварителни или окончателни договори, с описани вид, количества и цени на 
готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 
% от продуктите на преработвателното предприятие, съгласно производствената му 
програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на 
финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж, 
договорите следва да доказват осигурена реализация на 100 % от произведения 
гранулиран фураж, съгласно предвижданията на производствената програма, за целия 
период на изпълнение на бизнес плана. 

19.  

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху 
околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на 
вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда 
(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 
и/или Закона за водите (важи в случаите, когато издаването на документа се изисква 
по ЗООС и/или Закона за водите). 

20.  
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на 
инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот - 
собственост на кандидата). 
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21.  

Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати 
микро-, малки или средни предприятия и  8 години за кандидати големи предприятия, 
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено 
срочно право на строеж (важи в случай на кандидатстване за разходи по чл. 23, ал.1, 
т. 1 от Наредба №20 на МЗХ). 

22.  

Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, 
малки или средни предприятия и  8 години за кандидати големи предприятия, считано 
от датата на подаване на заявлението за подпомагане (важи в случай на 
кандидатстване за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 2, б. "а" и "б" и не се отнася за 
случаите по чл. 23, ал. 2 от Наредба №20 на МЗХ). 

23.  

Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в 
случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато 
за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен 
инвестиционен проект съгласно ЗУТ). 

24.  

Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или “Работен 
проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба 
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи в случай, 
че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното 
извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). 

25.  
Подробни количествени сметки заверени от правоспособно лице (важи в случай, че 
проектът включва разходи за строително-монтажни работи). 

26.  
Разрешение за строеж (важив случай, че проектът включва разходи за строително-
монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за 
строеж съгласно ЗУТ). 

27.  
Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение 
за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни 
работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ). 

28.  
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че 
проектът включва разходи за преместваеми обекти). 

29.  
Технологичен проект, ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и 
заверен от правоспособно лице. 

30.  

Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и 
инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 
регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското 
законодателство. 

31.  

Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на 
суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, 
получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на 
кандидата) и/или декларация от кандидата с описани вид и количества на суровините 
(важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат 
на земеделската или преработвателната дейност на кандидата, като 
доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровините за 
производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие 
за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, 
включващи инветиции по чл. 5, ал. 2 от Наредба №20 на МЗХ). 
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32.  

Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на инвестицията, 
включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за 
изпълнение (важи в случаите, когато кандидатът, не се явява възложител по чл. 7 и 
чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към 
договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен 
носител  

33.  
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на 
лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за  закупуване на 
активи чрез финансов лизинг). 

34.  

Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, 
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 
оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена определена в 
левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по чл. 30, ал. 10 от Наредба №20 на 
МЗХ и не се отнася при  кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и 
друга недвижима собственост).В случаите на инвестиции за строително-монтажни 
работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и 
електронен носител. 

35.  

Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат 
наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 
активите/услугите, цена определена в левове или евро с посочен  ДДС, ведно с 
отправени от кандидата  запитвания за оферти съгласно Приложение № 9 от Наредба 
№20 на МЗХ (важи в случаите по чл. 30, ал. 11 от наредбата и не се отнася при  
кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 
собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В случаите на 
инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и 
количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител  

36.  

Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато 
кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП), а когато 
избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, 
обусловили избора (важи в случаите по чл. 30, ал.11 от Наредба №20 на МЗХ). 

37.  
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата 
на подаване на заявлението за подпомагане (важи в случай, че проектът включва 
разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). 

38.  

Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма 
и източник по образец, съгласно приложение № 10 от Наредба №20 на МЗХ (важи в 
случай на преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън 
приложение № І от Договора или памук). 

 

Приложими разпоредби 

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по 

Наредба № 20 от 27.10.2015 г. и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ. За неуредените 

въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на 

мерките от СВОМР  превес имат нормите на Наредба № 22/ 14.12.2015 г. 
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8. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩАТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

МИГ наблюдава и контролира качеството на изпълнението на Стратегията за ВОМР, 

като следи степента на постигане на индикатори. Стратегията е определила целевите 

стойности на индикаторите, спрямо които се измерва постигането на нейните цели.  

Индикаторите по подмярка 4.2 и целевите им стойности, които трябва да бъдат достигнати, са 

дадени в таблицата: 

 
Бенефициерите трябва да впишат в проектните си заявления за подпомагане прогнозни 

стойности за индикаторите, които техният конкретен проект си поставя за цел да постигне. Те 
трябва да посочат в заявленията си и източниците на информация, от които може да се 
провери степента на постигане на различните индикатори, които трябва да са официални и 
проверими.  
 

Приносът на конкретния проект към покриването на индикаторите за изпълнение на 
Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ ще се взема предвид при оценката на 
подадените заявления.  

  

 

 

Адреси и телефони за контакт: 

е-mail: migtk@abv.bg 

гр.Тервел, ул.”Цар Калоян 11” – офис на МИГ  ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 17:00 часа 

телефони за контакт:  0888995689 - Николай Манев 

0894653363 – Нели Събева 

 

Индикатори по подмярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг  

на селскостопански продукти 

Име на индикатора Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Проекти на земеделски стопани за инвестиции в  преработка  на 

суровини от приоритетните за СВОМР сектори: животновъдство и 

пчеларство, трайни насаждения, зеленчукопроизводство, 

етерично – маслени култури 

Брой  4 

Изградени мощности за нови за територията преработки Брой  3 

Открити нови работни места Брой   10   

mailto:migtk@abv.bg

