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Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

През месец май 2020 г. започна подготовката на 
мярка 7.6 ―Проучвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на села-
та‖. 

Екипът на Сдружение ―МИГ Бяла Слатина‖ из-
работи пакета документи за кандидатстване, 
включващ Условия за кандидатстване, Условия 
за изпълнение и всички приложения към тях. В 
края на месец май проведе и задължителната 
съгласувателна процедура с Министерство на 
финансите, касаеща приложимите правила за 
държавните помощи. 

Очаква се приемът на проектни предложения 
по процедурата да стартира в края на месец 
юли 2020 г. 

Припомняме на заинтересованите страни, че  
допустими са само дейности на територията на 
МИГ и са за: 

1. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или 
реконструкция на сгради с религиозно значе-
ние, в това число и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на прилежащите 
пространства. 

Допустимите кандидати по процедурата са мес-
тни поделения на вероизповедания, регистрира-
ни като юридически лица, съгласно чл. 20 на 
Закона за вероизповеданията или признати за 
юридически лица по силата на чл. 10 от същия 
закон. 

Допустими за подпомагане по настоящата про-
цедура, съгласно СВОМР на МИГ Бяла Слати-
на са следните разходи:  

1. Възстановяване, реставрация, ремонт и/или 

МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПОДГОТВЯ 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО 

МЯРКА 7.6 

реконструкция на сгради с религиозно зна-
чение, в това число и дейности по верти-
калната планировка и подобряване на при-
лежащите пространства; 

2. Закупуване на нови машини, оборудване 
и обзавеждане до пазарната им стойност, 
включително чрез финансов лизинг; 

3. Придобиване на патентни и авторски 
права, лицензи, регистрация на търговски 
марки, до пазарната им стойност ; 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разхо-
ди за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа 
и екологична устойчивост на проекта, из-
вършени 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, 2 и 3.  

Общият размер на безвъзмездната финан-
сова помощ (БФП) по процедурата е в раз-
мер на 50 000 лв.  

В съответствие с разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 от ПМС № 161/2016 процедурата е с 
два крайни срока и бюджет за всеки срок: 

Първи краен срок—21.08.2020 г. 

Втори краен срок—30.09.2020 г. 

За втория краен срок ще се използват оста-
тъчни средства след приключване на пър-
вия прием, в случай че такива са налични. 

 

По проектното предложение са одоб-
рени за финансиране следните разхо-
ди: 

 Закупуване на прикачна пръскач-
ка Argima—2000 л. - в размер на 
18 400,00 лв. ; 

 Закупуване на радионавигацио-
нен GPS “Trimble” EZ Guide 250 - 
в размер на 2 933,42 лв. 

Съгласно Формуляра за кандидатст-
ване и подписания тристранен Адми-
нистративен договор, срокът за из-
пълнение на одобрения проект е до 
24 месеца или до 12.05.2022 г. 

Със Заповед № 03-РД/921 от 
06.04.2020 г. на Изпълнителния дирек-
тор на ДФ ―Земеделие‖ бе одобрена 
като законосъобразна проведената от 
МИГ Бяла Слатина процедура за под-
бор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Сла-
тина—4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства―.  

В тази връзка, на 12.05.2020 г. бе 
сключен тристранен Администрати-
вен договор между ДФ ―Земеделие‖, 

МИГ Бяла Слатина и Любен Лазаров 
Славов в качеството му на бенефици-
ент за изпълнение на проект № 
BG06RDNP001-19.161-0001 
“Модернизиране на земеделското сто-
панство на ―ЗП Любен Лазаров Сла-
вов‖ чрез закупуване на земеделска 
техника”.  

Безвъзмездната финансова помощ се 
предоставя 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‖ от 
Програмата за развитие на селските 
райони  2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони. 

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г. СЕ СКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 4.1 “ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА 

СЛАТИНА! 

И З Д А Н И Е  Н А  С Д Р У Ж Е Н И Е  „ М Е С Т Н А  И Н И Ц И А Т И В Н А  Г Р У П А  Б Я Л А  С Л А Т И Н А “  

 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н   Б Ю Л Е Т И Н 

Брой 2, м. Юни 2020 г. Разпространява се безплатно!  

——————— 1 

ПРОЕКТЪТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА ОФИЦИАЛНО Е ОДОБРЕН ОТ ДФ 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”! 

Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПРИЕ ПРОЕКТИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН МЕСТЕН 
БИЗНЕС 

С Оценителен доклад от 
работата на Комисията за 
подбор на проектни 
предложения приключи 
приемът на проекти по 
процедура BG16RFOP002-
2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 
„Подобряване на 
производствения капацитет в 
МСП на територията на 
община Бяла Слатина―. 
 
В рамките на обявения втори 
краен срок за кандидатстване, 
в системата ИСУН 2020 

постъпиха 3 бр. проектни 
предложения от местни фирми 
на обща стойност 999 103,60 лв. 
 
Общата цел на процедурата е 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
местната икономика и 
възможностите за създаване на 
местен бизнес, включително 
чрез диверсификация и 
алтернативни дейности, 
подобряване нивото на 
оцеляване на МСП, насърчаване, 

развитие и стимулиране на 
предприемачество и заетост.  
Изпълнението на проектите 
по процедурата ще развие и 
стимулира 
предприемачеството и ще 
спомогне за създаване на 
условия за развитие на 
устойчив бизнес на 
територията на действие на 
МИГ Бяла Слатина. 
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Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 
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На 16 юни 2020 г. започна приемът на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-
19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за ин-
вестиции в земеделски стопанства―.   

Допустимите дейности следва да се изпълняват 
само на територията на МИГ и са за: 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и тех-
нологии и обновяване на наличните произ-
водствени материални и/или нематериални 
активи; 

2. Насърчаване на сътрудничеството с произво-
дителите и преработвателите на земеделски 
продукти; или  

3. Повишаване на енергийната ефективност в 
земеделските стопанства; и/или  

4. Подобряване условията на труд, подобряване 
на хигиенните, ветеринарните, фитосанитар-
ните, екологичните и други условия на про-
изводство; или  

5. Подобряване качеството на произвежданите 
земеделски продукти; или  

6. Осигуряване на възможности за производст-
во на биологични земеделски продукти . 

Допустимите кандидати по процедурата са зе-
меделски стопани, юридически лица и признати 
групи производители и признати организации на 
производители. 

Допустими за подпомагане по настоящата про-
цедура са следните 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 ли-
зинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за 
подобряване на земеделския производствен 
процес, включително за опазване компонен-
тите на околната среда, получаване на топ-
линна и/или електроенергия, необходими за 
земеделските дейности на стопанството и 
подобряване на енергийната ефективност, 
съхранение и подготовка за продажба на зе-
меделска продукция; 

3. Създаване и/или презасаждане на трайни на-
саждения, включително трайни насаждения 
от десертни лозя, медоносни дървесни видо-
ве за производство на мед, други бързо рас-
тящи храсти и дървесни видове, използвани 
за производство на биоенергия; 

4. Разходи за достигане съответствие с ново 
въведените стандарти на ЕС, включително 
чрез финансов лизинг; 

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвен-
тар за пчеларство и съответно оборудване, 
необходимо за производството на мед и дру-
ги пчелни продукти, както и за развъждането 
на пчели-майки, включително чрез финансов 
лизинг; 

6. Разходи за достигане на съответствие със 
съществуващи стандарти на ЕС; 

7. Закупуване на земя, необходима за изпълне-
ние на проекта във връзка с изграждане и/
или модернизиране на сгради, помещения и 
други недвижими материални активи, пред-
назначени за земеделските производствени 
дейности и/или за създаване и/или презасаж-
дане на трайни насаждения; 

8. Закупуване на сгради, помещения и друга 
недвижима собственост, необходими за из-
пълнение на проекта, предназначени за земе-
делските производствени дейности на тери-
торията; 

ЗА ВТОРИ ПЪТ МИГ БЯЛА СЛАТИНА ОТВОРИ 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗЕМЕДЕЛСКАТА  
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сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 
– 6 и т. 9 – 12. 

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от об-
щия размер на допустимите за финансово подпо-
магане разходи.  

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 
на сто за:  

 проекти, представени от млади земеделски сто-
пани; 

 интегрирани проекти, включително и такива, 
свързани със сливания на организации на произ-
водителите; 

 проекти за колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 до 10 земе-
делски стопани; 

 за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани 
от кандидата ангажименти по Мярка 11 
„Биологично земеделие― от ПРСР 2014 – 2020 г. 
или сходни ангажименти по Мярка 214 
„Агроекологични плащания―, направление 
„Биологично земеделие― от ПРСР 2007 – 2013 г. 
и за кандидати, които са заявили подпомагане по 
Мярка 11 „Биологично земеделие― от ПРСР 2014 
– 2020 г. към датата на кандидатстване и към 
момента на подаване на заявка за плащане са 
одобрени и изпълняват ангажимент по Мярка 11 
„Биологично земеделие― от ПРСР 2014 – 2020 г.; 

 за проекти за колективни инвестиции, представе-
ни от юридически лица, включващи над 10 земе-
делски стопани и/или групи/организации на про-
изводители. 

Общият размер на  БФП по процедурата е в размер 
на 395 586,00 лв.  

В съответствие с разпоредбите на чл. 42, ал. 4 от 
ПМС № 161/2016 процедурата е с два крайни срока 
и бюджет за всеки срок: 

Първи краен срок—31.07.2020 г. 

Втори краен срок—16.11.2020 г. 

За втория краен срок ще се използват остатъчни 
средства след приключване на първия прием, в слу-
чай че такива са налични. 

И З Д А Н И Е  Н А  С Д Р У Ж Е Н И Е  „ М Е С Т Н А  И Н И Ц И А Т И В Н А  Г Р У П А  Б Я Л А  С Л А Т И Н А “  

——————— 3 

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 сред-
ства за транспортиране на живи животни и пти-
ци; 

10. Разходи за достигане на съответствие с между-
народно признати стандарти, свързани с въвеж-
дане на системи за управление на качеството в 
земеделските стопанства, въвеждане на добри 
производствени практики, подготовка за серти-
фикация; 

11. Закупуване на софтуер, включително чрез фи-
нансов лизинг; 

12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и ли-
цензи, за регистрация на търговски марки и про-
цеси, необходими за изготвяне и изпълнение на 
проекта; 

13. Общи разходи, свързани с проекта, в т.ч. разхо-
ди за предпроектни проучвания, такси, хонорари 
за архитекти, инженери и консултанти, консул-
тации за екологична и икономическа устойчи-
вост на проекти, проучвания за техническа осъ-
ществимост на проекта, извършени както в про-
цеса на подготовка на проекта преди подаване 
на заявлението за подпомагане, така и по време 
на неговото изпълнение, които не могат да надх-
върлят 12 на сто от общия размер на допустими-
те разходи по проект, включени в т. 1-12. 

Допустимите разходи за консултантски услуги, 
свързани с подготовката и управлението на проекта 
не могат да превишават: 

 едно на сто от допустимите разходи – за проекти 
с инвестиции само за земеделска техника и/или 
разходи по т. 10 – 12; 

 пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – 
за проекти с включени инвестиции за създаване 
на трайни насаждения и/или строително-
монтажни дейности и/или оборудване и/или ма-
шини, но не повече от левовата равностойност 
на 35 000 евро. 

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга нед-
вижима собственост не могат да надхвърлят 10 на 

Информационният бюлетин се издава в изпълнение на Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР 
на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 


