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ОБЯВА   

 
за прием на проектни предложения 

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване: 

 

 

Процедура BG06RDNP001-19.695 на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

Първи прием 

 

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: 

 

• Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  

 

2. Допустими кандидати: 

 

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 

 

Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в 

съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 

 

Минималния СПО на стопанството следва да бъде не по - малко от 2 000 евро. 

 

Кандидатите, юридически лица следва да са регистрирани по Търговския закон, Закона 

за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за 

Селскостопанската академия  и да докажат приход от земеделска дейност и/или приход 

от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска 

продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;  

 

Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година преди 

кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор 

„плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”. 

 

Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на 

дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 

описани в представения БП. 
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3. Допустими дейности: 

 

• Материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи 

земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният 

капацитет; 

• За модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана 

с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 

труда; 

• За модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана 

с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 

труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и 

мярка „Биологично земеделие“; 

• За постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за 

съответните стопанства; 

• Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на 

стопанствата; 

• За съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на 

продукцията; 

• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително 

за съхранение на оборска тор; 

• Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските 

стопанства; 

• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и 

дървесни видове за производство на биоенергия; 

• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за 

нуждите на земеделските стопанства. 

 

4. Допустими разходи: 

 

• Материални инвестиции: 

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава 

използвана за опазване на околната среда. 

2.  Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани 

с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска 

продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими 
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за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност. 

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

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

други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-

енергия. 

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на 

Общността. 

5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на 

Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1. 

6.  Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството 

на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. 

7. Закупуване на земя, при спазване условията, посочени в  т.5.0.3 Правила за 

допустимост на проекти за инвестиционна подкрепа. 

8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например 

камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 

продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. 

9. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни 

системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи 

мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за 

съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, 

включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за 

дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и 

др.; 

 

• Нематериални инвестиции: 

1. Общи разходи, свързани с проекта; 

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация 

на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; 

3. Закупуване на софтуер; 

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, 

като: 

Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, 

въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация. 

 

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения: 

 

Първи прием: Начален срок: 23.01.2023 г. Краен срок за подаване на проектните 

предложения е 27.03.2023 г. 17.00 часа.  

Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на 

Първи прием 
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Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение 

по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 

модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , 

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

 

6. Бюджет на приема:  

 

Общ размер на БФП по мярката – 718 000 лева. 

Размер на БФП за процедурата – 178 641,22 лева. 

 

Бюджетът по процедурата е сформиран като остатък от сумата, с която разполага в 

Стратегията си СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ по мярката след подписване на 

допълнително споразумение от 30.11.2022 год. към договор № РД 50-58/25.07.2018 год. и 

проведени три приема в рамките на процедура BG06RDNP001-19.306. 

 

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за 

проект: 

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева.  

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 100 000 лева. 

 

Финансовата помощ е в размер 50 % от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи.  

Помощта  се увеличава  10%   за  проекти, представени от млади земеделски стопани. 

 

Размер на финансовата помощ по мярката: 

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 60 000 лева. 

 

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест: 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  точки 

Проекти на земеделски стопанства в сектор „плодове, зеленчуци“ и/или 

„етерично-маслени и лечебни култури“и/или „животновъдство“. 

20 

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на 

биологични продукти  

10 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 

ефективност за земеделското стопанство 

15 

Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството.  15 
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Проекти на млади земеделски стопани – до 40г  10 

Проекта създава допълнителни работни места в стопанството /по 5 т. на 

работно място, но не повече от 15т./ 

15 

Проекта е на стопанин, който не е реализирал проект до момента   5 

Размерът на стопанството /СПО/на кандидата е до 8000 евро  10 

                    ОБЩО: 100 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по 

приоритетните критерии минимален брой – 30 т.          

 

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 

 

Лице за контакт: Ангел Змеев – Експерт по прилагане на СВОМР 

офис: СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле″ 

ул. „Трансмариска“ №10  

Област Силистра, Община Тутракан 

7600 гр. Тутракан 

телефон (офис): 0878 216 111 

e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

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: 

mig_tutrakan.slivopole@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за 

подбор на проекти.   

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: 

• на електронната страница на „МИГ Тутракан – Сливо поле“: http://mig.tutrakan-

slivopole.bg/;  

• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg; 

 

10. Начин за подаване на проектни предложения: 

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 
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