
 

 

С финансовата подкрепа на 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013Г. 

съфиннсиирана от 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Договор № РД 50–84 / 13.06.2012 г. 

 

Фондация  „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” 

адрес: гр. Чипровци, п.к. 3460, обл. Монтана, ул.: „Точо войвода” №2, ет.2 

тел.: 09554 /2138,  факс: 09554 / 2140,  моб.: 0879531898, www.mig-zapadnastaraplanina.com 

        ПОКАНА 
 

ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН - МИДЖУР” 

Обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване  

по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 

 от Стратегия за местно развитие на МИГ 
 

На основание Решение № 24 по протокол № 9/05.10.2012 г. на УС на фондация «МИГ- Западна Стара 

планина – Копрен – Миджур», при спазване изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. и в изпълнение 

на тристранен договор № РД 50–84/13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 41 

„Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка 431 „Управление на местни инициативни групи, 

придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 

инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007- 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, както и в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 03.04.2008 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 

22.04.2008 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства”. 
 

I.Цел на Мярката 

 Подобряване конкурентоспособността на земеделието в МИГ „Западна Стара планина – Копрен 

Миджур” чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и 

насърчаване въвеждането на нови технически решения;  

 Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез 

модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, 

допринасящи за производството на качествени земеделски продукти; 

  Подобряване опазването на околната среда; 

  Спазване стандартите на Общността и подобряване условията в земеделските стопанства по 

отношение сигурност и безопасни условия на труд, хигиена и хуманно отношение към животните. 
 

II.Допустими кандидати: 

Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., съгласно изискванията на 

Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за педоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

„Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013 г. 

 икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа 

единица (ИЕ) 

 кандидатите да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни 

насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по 

мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР; 

 юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от 

земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със 

земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с 

извършването на тези дейности и услуги; 

 юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; 

 едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията; 

 юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението 

за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 

евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно 

свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно 

свързана с извършването на тези дейности и услуги. 
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Фондация  „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” 
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Всички допустими кандидати трябва да са със седалище или постоянен адрес на територията на „МИГ 

Западна Стара планина – Копрен - Миджур”: община Чипровци, община Чупрене, община Георги Дамяново 

и общ. Берковица - селата Гаганица, Бистрилица, Черешовица, Лесковец, Котеновци, Боровци, Kомарево и 

Костенци. 

 

III.Допустими дейности.  
Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна за материални и/или нематериални инвестиции: 

Материални инвестиции (индикативен списък): 

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското 

производство на ниво стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда (например, 

торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване 

на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж,  и т.н.). 

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

подобряване на земеделския производствен процес, включително за: 

 опазване на околната среда, 

 съхранение, подготовка за продажба, преработка и маркетинг на земеделска продукция от 

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 съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за рационализиране на 

подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на мед/пчелните продукти, развъдни 

клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други 

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

5. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони цистерни за 

събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 

транспортиране на живи животни и птици, и т.н.  

6. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща 

мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за 

дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и т.н. 

Нематериални инвестиции:  

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти
1
, такива като: 

 Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005;  ISO 9001: 

2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи 

за управление базирани на информационни технологии, и др.); 

 Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)
2
; 

 Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства . 

2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. 

3. Закупуване на софтуер.  

4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултантски услуги (предмет на ограниченията за общи разходи, определени в Раздел 5.1.2 на ПРСР).  

 

IV.Общ индикативен бюджет на мярката по първа покана. 

175 000 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, което представлява 100% от публичния принос по мярката за 

2012 г.  
 

V.Финансови параметри на проектите 

Минималният размер на проектите е левовата равностойност на 2 000 евро; 

Максималният размер на проектите е левовата равностойност на 70 000 евро. 
 

VI.Размер на финансовата помощ   

• 60% от общите допустими разходи за млади фермери (над 18 и под 40 годишна възраст) в обхвата на 

местата по Натура 2000;  

                                                           
1
  Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти, които също са задължителни по 

законодателството на ЕС и са допустими за подкрепа, съгласно условията на мярката, относно достигането на съответствие с 

нововъведените стандарти на Общността 
2  Сертифицирането по НАССР не е допустим разход по мярката. 
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• 50% от общите допустими разходи за млади фермери в други части райони; 

• 50% от общите допустими разходи за други земед. произвдители в обхвата на местата по Натура 2000;  

• 40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони. 

Финансовата помощ се увеличава с 10% за: 

1.   Инвестиции, директно свързани с производството на мляко; 

2. Инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на 

земеделското стопанство на кандидата; 

3.  Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение 

на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството. 
 

VII.Критерии за избор на проекти 

Кандидатите представят бизнес план по  образец  съгласно Приложение № 5 от Наредба № 8 от 3 

април 2008 г., с подробно описание на планираните инвестиции за период не по-малък от 5 години, а в 

случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – за 10-

годишен период. Бизнес планът трябва да доказва икономическа жизнеспособност и да показва значително 

подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата. При закупуване на техника за 

обработка на почвата и прибиране на реколтата в бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за 

който техниката ще бъде използвана. Кандидатът се задължава да обработва земя с размер не по-малък от 

посочения за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ. 

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички 

проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии, 

подредени по тежест, като точния броят на точките за всеки приоритетен критерий ще бъде фиксиран в 

разработената от МИГ методика за оценка при изготвяне на документите за кандидатстване:  

1) Проекти на земеделски производители, които са под 40-годишна възраст към датата на 

кандидатстване; 

2) Проекти на производители, които преработват продукцията от стопанството; 

3) Проекти, създаващи нови работни места; 

4) Проекти, съдържащи елементи на иновация – въвеждане на нов продукт или техника/технология за 

територията; 

5) Проекти подадени от жени и/или представители на уязвима група; 

6) Проекти, съдържащи инвестиции, необходими за извършване на преход към биологично земеделско 

производство 
 

VIII.Начална дата за подаване на заявления за подпомагане – 23.10.2012 г. – офис МИГ – гр. Чипровци 
 

IX.Краен срок за подаване на заявления за подпомагане – 16:00 часа на 28.12.2012 г.  
 

X.Място и начин на подаване на заявления за кандидатстване:  

Кандидатите за подпомагане подават документи за кандидатстване в сроковете по т. VIII и т. IX, 

в офиса на „МИГ – Западна Стара планина – Копрен – Миджур” – гр. Чипровци 3460, общ. Чипровци, 

обл. Монтана, ул. „Точо войвода” № 2, ет. 2 

Заявленията се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата, по пощата с 

обратна разписка или чрез куриерска пратка с обратна разписка. Заявленията се подават в един екземпляр на 

хартиен носител и едно електронно копие на диск, които са запечата ни в плик. На плика следва да бъдат 

посочени името и адреса на кандидата, номера и наименованието на мярката, по която се подава 

заявлението, името на проекта. 

Пълният пакет от документи за кандидатстване са публикувани на страницата на „МИГ -  Западна 

Стара планина – Копрен – Миджур”: www.mig-zapadnastaraplanina.com 
 

XI. Консултиране на кандидатите. 

Екипът на „МИГ - Западна Стара планина – Копрен – Миджур”  ще предоставя писмени и устни 

консултации на потенциални кандидати всяка сряда и четвъртък от 10:00 ч. до 16:00 ч. в офиса на МИГ – гр. 

Чипровци, писмени консултации по ел. поща, както и по населени места за всяка от общините от 

територията на МИГ, след подадена заявка за консултация.  
 

Лица за контакт:  

Виолета Ставрова – Изпълнителен директор  -  0879531898, e-mail: mig_chiprovtsi@abv.bg 

Анна Николаева – Експерт по СМР  -  0897531899, e-mail: migzsp_expert@abv.bg 

Цветана Ангелова – Техн. сътрудник,  тел.: 09554/2138, факс: 09554/2140 

http://www.mig-zapadnastaraplanina.com/

