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ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР  НА МИГ – НОВА ЗАГОРА 

 

 

Сдружение МИГ – Нова Загора обявява прием на проектни предложения по мярка 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Нова Загора по 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

  

Допустими кандидати/получатели: 

Земеделски стопани, отговарящи на следните изисквания: 

1. Да са регистрирани, като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители; 

2. За физически лица – да са с постоянен адрес на територията на МИГ Нова Загора, 

за юридическите лица – да са със седалище на територията на МИГ Нова Загора,  3. 

Минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не по - малко 

от левовата равностойност на 8 000 евро; 

3. Юридическите лица трябва да са: 

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски 

дейности или участие и подпомагане по схема  за единно плащане на площ, включително 

приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези 

дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно 

свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; 

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за 

вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.  

в) признати групи производители и признати организации на производители на 

земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на 

групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

     Обхват на дейностите: 

Допустими са само дейности на територията на МИГ Нова Загора, които водят до 

подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:  

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните 

производствени материали и/или нематериални активи; 

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти; 

3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделското стопанство; 

4. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производството; 
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5. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 

6. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти. 

 

 

Допустими дейности и разходи : 

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана 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 земеделския производствен 

процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на 

топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството 

и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на 

земеделска продукция; 

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други 

бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;  

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС за прилагане на 

подмярка 4.1 включително чрез финансов лизинг; 

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 

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

развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади 

земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6; 

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 

и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения на територията на МИГ Нова Загора; 

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на 

територията на МИГ – Нова Загора; 

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 

хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 

транспортиране на живи животни и птици; 

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани 

с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, 

въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация 

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
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12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

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

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

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта, 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 – 12. 

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на 

проекта не могат да превишават: 

1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска 

техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 – 12;  

2. пет на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 – 12 – за проекти с включени 

инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или 

оборудване и/или машини. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, не могат да 

надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12. 

Разходите по т. 13 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. Дейностите и разходите по 

проекта, с изключение на разходите по т. 13, са допустими, ако са извършени след подаване 

на заявлението за подпомагане. 

 

   

 Период за прием и място за подаване на проектните предложения:  

Начало от 20 август 2019 г. до 20 ноември 2019 година, включително до 16:30 ч. 
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по 

настоящата обява – 553 745,00 лева. 

Следващ, втори прием - от 27 април 2020 г. до 27 юли 2020 година, включително до 

16:30 ч. ще бъде осигурен при наличие на разполагаем бюджет по мярката  

При наличие на разполагаем бюджет по мярката ще бъде отворен трети прием - от 01 

септември 2020 г. до 01 декември 2020 година, включително до 16:30 ч. 

Начин на подаване на проектните предложения: 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 

електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, където е 

налично ръководство за работа със системата, лично от законния представител на кандидата 

или от упълномощено от него лице 
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Бюджет на приема: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 553 745,00 лв. 

 

     Минимален и максимален размер на финансова помощ, предоставяна за проект: 

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е   

7 334,37 лв. 

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е 

97 791,50 лв. 

 Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 7 500 евро (14 668,73 лева); 

 Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 160 000 евро (312 932,80 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не 

може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро. 

По мярка 4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти” в размер на 20% от 

общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се осигури 

възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро предприятия и 

по-малки земеделски стопанства, които в противен случай биха били затруднени да се 

конкурират с по-големите потенциални бенефициенти. 

Малки проекти в този смисъл са проекти, отговарящи на всички изисквания и 

условия за допустимост, но са със следните финансови параметри: 

 Минимален размер на общите допустими разходи за проект в левовата 

равностойност на 7 500 евро(14 668,73 лева); 

 Максимален размер на общите допустими разходи за проект в левовата 

равностойност на 30 000 евро (58 674,90 лева); 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията 

за водено от общностите местно развитие на МИГ Нова Загора не може да надвишава  

левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лева). В случай, че до края на 2019 

г. гарантирания бюджет за малки проекти не бъде усвоен, той се прехвърля към 

общия бюджет на мярката. 
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   Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест: 

 

Критерии за избор на проекти Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен 

търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към 

датата на кандидатстване. 
20 

2. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието: 

20  - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани 

с иновации в предприятието - 15 точки 

 - над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани 

с иновации в предприятието - 20 точки 

3. Дейностите по проекта са в областта на зеленчукопроизводството и/или 

трайните насаждения и/или животновъдството - сектори говедовъдство, 

овцевъдство 
20 

 - над 30 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 точки 

 - над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 точки 

 - над 70 % от инвестициите са в посочените сектори - 20 точки 

4. Проектът създава нови работни места 

10  - от 1 до 3 работни места - 5 точки 

 - над 3 работни места - 10 точки 

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятието 
10 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 
10 

7. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

5 
 - над 30 % от инвестициите са насочени към дейности опазващи околната 

среда - 3 точки 

 - над 50 % от инвестициите са насочени към дейности опазващи околната 

среда - 5 точки 

8. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или 

услуги 
5 

ОБЩО 100 

 

Минимален праг за преминаване на проект – 10 точки. 
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Лица за контакти място за достъп до подробна информация: 

 Изпълнителен директор – тел. +359 885 301 971 

 Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – тел. +359 884 702 357 

Всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа в офиса на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ на адрес: гр. 

Нова Загора, ул.“24-ти Май“ № 1, ет. 1, офис 1. 

 

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, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване. 

 Въпроси: 

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, 

посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти: 

Адрес на електронна поща: mig@mig-novazagora.org     

 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ 

– Нова Загора“: www.mig-novazagora.org, както и на единния информационен портал: 

www.eufunds.bg 

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

 в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,  

 на електронната страница на „МИГ – Нова Загора“: www.mig-novazagora.org  

 в офиса на МИГ-а -  гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“ № 1, ет. 1, офис 1. 
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