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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

По процедура № BG06RDNP001-19.165 на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/ли ел.поща)/ Въпрос Разяснения от МИГ 

1 21.02.2019 Въпрос 1: 

Критерий 1: Проектът осигурява подпомагане на 

чувствителни сектори в земеделието – само 

изброените: млечно животновъдство, етерично 

маслени и медицински растения ли са определени 

като чувствителни сектори за територията на МИГ 

и единствено проекти от тези сектори ли получават 

25 т ? 

 

Във връзка с поставените въпроси даваме следните пояснения: 

  

1. Да, съгласно одобрената СВОМР критерий 1 е „Проектът 

осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието 

– млечно животновъдство, производство на плодове и 

зеленчуци, етерично маслени и медицински растения”  

Въпрос 2: 

Критерий 5: Проектът повишава енергийната 

ефективност на стопанството? – какви документи 

се приемат като доказване на този критерий и 

присъждане на 5 точки 

 

 

2. Съгласно  т. 11 от Условията за кандидатстване - кандидата 

може да предостави други документи, доказващи съответствие 

с критериите за подбор на проекти. 
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Въпрос 3: 

Критерий 6: Проектът въвежда иновации в 

земеделското стопанство? – кое се счита за 

иновация и как се доказва иновацията, за да се 

получат 15 точки  

 

3. В Условията за кандидатстване е дадено определението за 

иновация, а именно – „Материален израз на технологичните 

иновации ще бъдат придобитите материални активи машини, 

техника и оборудване в земеделските стопанства, 

предприятията и фирмите, които са с подобри енергийни и 

екологични показатели при едновременен по нисък разход на 

ресурси, вкл. времеви, човешки, трудови, материални, 

финансови. Чрез СВОМР приоритетно ще се подпомага 

стопанския сектор, който е носител на икономическото 

развитие, като чрез критериите за оценка се дава предимство на 

проекти, включващи иновативни техника, технологии, процеси, 

продукти“. Кандидата следва да спази описаното в т. IIІ. 

Документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти от Условията за кандидатсване е описано и да попълни 

„Декларация  за  иновации  - Приложение  №  20  от  

указанията  за  кандидатстване.  

 

Въпрос 4: 

Критерий 7: Проектът е с интегриран подход и 

допинася за насърчаване на кооперирането между 

производителите, включително за дейности 

свързани с опазване на околната среда и постигане 

на стандартите на ЕС – как да се разбира 

кооперирането? 

 

4. Съгласно Закона за кооперациите  - „Кооперацията е 

сдружение на физически лица с променлив капитал и с 

променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и 

сътрудничество осъществяват търговска дейност за 

задоволяване на техни икономически, социални и културни 

интереси. Кооперацията е юридическо лице“ 

 

Въпрос 5: 

Трябва ли група/сдружение на производители да 

бъде призната от някого и вписана в ТР?  

 

5. Съгласно допустимите кандидати по мярката - 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. За 

подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат 



 
да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по ТЗ 

и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 

лица. 

Въпрос 6: 

Има ли ограничение за постигането на кои 

стандарти на ЕС е допустимо кооперирането на 

производителите? 

 

6. В СВОМР на МИГ, както и в Условията за кандидатстване, 

не са описани ограничения. 

 

Въпрос 7: 

По отношение интензитета на финансовата помощ: 

на стр.5, в т.10 от Условията за кандидатстване е 

посочено, че интензитетът е от 50 до 70 %, но 

никъде не е указано кой и при какви условия ще 

получи повече от 50 % субсидия? Моля, за 

уточнение- в кои случаи и доказано с какви 

документи кандидатът може да получи повече от 

50 % помощ по мярка 4.1. 

 

7. Мярката е спрямо Регламент 1305 от 2013 г., чл. 17 

„Инвестиции в материални активи“, и МИГ спазва разписаните 

условия там, когато не е предвидим друго в СВОМР 

(Приложение II “Размери и ставки на помощта“);  

 

 

Документите са описани подбробно в Условията за 

кандидатстване като всеки кандидат следва да ги съобрази 

спрямо дейностите и разходите, както и да приложи  други 

документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на 

проекти (т. 11 от Условията за кандидатстване) 

 

 




