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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

По Процедура №BG06RDNP001-19.140 за Мярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан - Сливо поле“. 

№ Дата на 

получаване  

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / 

 Въпрос 

Разяснения от МИГ Дата на 

отговор 

1 19.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарина Антонова 

Консултант европейски проекти 
dia77@mail.bg 

 

Въпрос № 1 

Критерий - Проекти на земеделски стопани 

насочени към разнообразяване /диверсификация 

на земеделска дейност. 

Изискване - Стопанството на кандидати, 

земеделски стопани, трябва да има стандартен 

производствен обем над 2 000 евро;  

 

Въпрос: Земеделски стопанин формиращ 

стандартен производствен обем през текущата 

стопанска година над 2 000 евро от  едногодишна 

култура /в частност дини/, която  с оглед 

Отговор на въпрос № 1: 

 За доказване на съответствие 

критерий  „Проекти на земеделски стопани 

насочени към разнообразяване 

/диверсификация на земеделска дейност/“ се 

проверяват Бизнес план и други представени 

от кандидата документи, свързани с 

дейностите и разходите, за чието 

подпомагане се кандидатства с проектното 

предложение. Бизнес планът и планираните 

инвестиции трябва категорично да доказват, 

че проектното предложение 

разнообразява/диверсифицира дейността на 

кандидата с дейности, които са неземеделски. 

23.11.2018 г. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
mailto:dia77@mail.bg
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агротехническия срок на засяване е отразена в 

намерение в анкетната карта и Декларация за 

изчисление на минималния стандартен 

производствен обем на стопанството през текущата 

стопанска година към момента на кандидатстване 

покрива ли критерия? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички допустими кандидати, които са 

регистрирани като земеделски стопани, 

трябва да отговарят на условията на т. 11 

„Допустими кандидати“  към Условията за 

кандидатстване. Кандидати земеделски 

стопани, които имат размер на стопанството 

по-малък от условието по т. 11 от Условията 

за кандидатстване, не са допустими за 

подпомагане по процедурата.  

Необходимите документи, които се 

подават на етап кандидатстване и с които се 

удостоверява допустимостта на кандидата са: 

1.Декларация за изчисление на 

минималния стандартен производствен обем 

на стопанството през текущата стопанска 

година към момента на кандидатстване (по 

образец, Приложение №10 от документи за 

попълване). 

2.Регистрационна карта, издадена по 

реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни 

формуляри към нея с приложен Опис на 

животните, когато в изчисляването на 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
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стандартния производствен обем участват 

животни.  

3.Документ за собственост или 

ползване на земята или заповеди по чл. 37в, 

ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при 

изчисляването на минималния стандартен 

производствен обем. (когато е приложимо) 
2 19.11.2018 г. Дарина Антонова 

Консултант европейски проекти 
dia77@mail.bg 

 

Въпрос № 2 

Проекта включва дейност за развитие на 

услуги за населението  и/или занаяти. 

Дейности допустими за финансиране. 

Развитие на услуги във всички сектори 

(например: грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги /в т.ч. мобилни медицински 

и дентални услуги, аптеки/, счетоводство и одиторски 

услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ 

и др.).;  

 

Въпрос: С оглед на определението услуги във 

всички сектори – покриват ли критерия следните 

Отговор на въпрос № 2: 

Съгласно Условията за кандидатстване по 

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” на СНЦ 

„Местна инициативна група Тутракан – 

Сливо поле“  е допустимо закупуването на 

превозни средства/мобилни обекти както 

следва: По подмярка 6.4 е допустимо 

закупуване на нови машини, съоръжения и 

оборудване, включително компютърен 

софтуер до пазарната стойност на активите, 

включително чрез лизинг. Това означава, че 

по подмярка 6.4.1 са допустими само 

транспортни средства, които представляват 

23.11.2018 г. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
mailto:dia77@mail.bg


                        
 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.“Трансмариска“ №10, ет.2, тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

услуги и инвестициите свързани с тях: 

Услуги за населението на общините Сливо 

Поле и Тутракан с голям и малък багер и  

включващи: 

- Изкопни и земни работи 

- Събаряне на сгради 

- Разстилане и уплътняване 

- Каналокопаене 

- Почистване и подравняване на 

необработваеми земи 

- Снегопочистване 

 

„машини“. Съгласно § 6, т. 16 от 

допълнителните разпоредби на Закона за 

движение по пътищата "Самоходна машина" 

е съоръжение или машина, предназначена за 

извършване на специфични дейности и 

движеща се или придвижвана по пътищата 

само по изключение. Такива са: електрокари, 

мотокари и самоходна земеделска и горска 

техника по смисъла на § 1, т. 12 от 

допълнителните разпоредби на Закона за 

регистрация и контрол на земеделската и 

горската техника, строителните машини, 

верижните специални и верижните 

бронирани машини от Българската армия и 

Министерството на вътрешните работи и 

други подобни. Самоходната машина е 

малогабаритна, когато е с теглително усилие 

до 200 kg, максималната и скорост на 

движение е до 25 km/h, колеята - до 900 mm, 

и масата без товар - до 900 kg.“  Освен това 

„машините“ следва да отговарят на Закона за 

регистрация и контрол на земеделската и 

http://www.eufunds.bg/
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горската техника. Съгласно чл. 2 законът се 

прилага за земеделска, горска техника, 

включително превозни средства и машини за 

земни работи, наричани по-нататък 

"техниката". „Машини за земни работи" са 

самоходни или теглени  колесни, верижни 

или крачещи машини, имащи екипировка или 

оборудване (работни средства), конструирани 

да извършват изкопни работи, товарене, 

транспортиране, пробиване/сондиране, 

разстилане, уплътняване или каналокопаене 

на земни, скални и други материали. 

 

3 28.11.2018г. Дарина Антонова 

Консултант европейски проекти 
dia77@mail.bg 

 

Въпрос: 

Имам следните въпроси по Условията за 

кандидатстване на процедура за подбор на проекти 

№BG06RDNP001-19.140 по Мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на 

 

Отговор на въпрос: 

 Съгласно специфичните цели и т.5 

заложени в Стратегията за ВОМР на „МИГ 

Тутракан – Сливо поле“, критерият: „Проекта 

предвижда използване на местни доставчици 

на стоки и/или услуги.“, се смята за изпълнен, 

когато местният доставчик е едноличен търговец 

03.12.2018 г. 

http://www.eufunds.bg/
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неземеделски дейности“ по отношение на 

критериите за подбор и изискванията и 

определенията към тях както следва: 

1.Критерий – Проекта предвижда използване 

на местни доставчици на стоки и/или услуги 

Въпрос: Счита ли се за местен доставчик 

фирма , чиито обект и дейност се осъществява на 

територията на Община Сливо Поле, а седалището и 

адрес на управление е гр. Русе. По конкретно 

бензиностанция находяща се в гр. Сливо Поле 

франчайс на Шел. Договорът, който ще бъде сключен 

изрично ще указва , че ще се използва обекта в гр. 

Сливо Поле. 
 

 

и/или юридическо лице със седалище и адрес на 

управление на територията на „МИГ Тутракан - 

Сливо поле“ и осъществява дейността си на 

територията на МИГ. 

 

Утвърдил: д-р Димитър Стефанова 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ 

 

С уважение,  

                                                                                                                                                                                                               

                    

                    

Подпис, 

 

http://www.eufunds.bg/
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 Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/

