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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

 

 

ОБЯВА 
 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛОМ 

открива процедура за подбор на проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

с няколко срока за кандидатстване 

 

 

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.075 МИГ ЛОМ МЯРКА 1-4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛОМ 

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.  

Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

Основната цел на процедурата:  

Мярка 1-4.1. се отнася към Приоритет 1, Специфична цел 1.1 „Създаване на устойчив земеделски 

сектор“ от Стратегията за ВОМР  на МИГ ЛОМ. Специфичната цел е насочена към подкрепа на 

земеделските производители, които през последните години са изправени пред редица 

трудности, което се отразява и на приходите от дейността.  

Основна цел на подмярка 1- 4.1. е повишаване конкурентоспособността на земеделието на 

територията на МИГ ЛОМ. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. 

малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014-2020 г.), което се 

финансира по настоящата мярка, следва да допринесе за цялостното подобряване на 

икономическата конкурентна способност на общината. 

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Мярка 1-.4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

➢ Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва 

да отговарят на следните условия: 

- да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане 

на земеделските производители; 

- минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко 

от левовата равностойност на 2000 евро  
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➢ Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за 

вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия,  които 

отговарят на следното условие: 

- да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски 

дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително 

приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на 

тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно 

свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ. Не се 

прилагат 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” 

➢ 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 Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които 

включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т. 2. 

Допустими са само кандидати със седалище на територията  на МИГ ЛОМ. 

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

1. Допустими дейности 

1.1.  Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 

намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда; 

1.2. 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“; 

1.3. Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за 

съответните стопанства; 

1.4. Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 

1.5. Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията; 

1.6. Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на 

оборска тор; 

1.7. Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства; 

1.8. 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; 

1.9. Производство от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските 

стопанства 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 
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По подмярка 1- 4.1. се подпомагат материални и нематериални  дълготрайни инвестиции, които 

водят до подобряване на икономическата устойчивост  и резултати на стопанството.Допустими 

за подпомагане са следните разходи: 

 

Инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи: 

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 лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, 

включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или 

електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на 

енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 

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

десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти 

и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 

4.  Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение 

№ 1 към раздел 8.2. от ПРСР 2014-2020 г. “Списък на стандартите на ЕС, за постигането на които 

се предоставя финансова помощ“, включително чрез финансов лизинг; 

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, 

необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на 

пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски 

стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6; 

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или 

модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за 

земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни 

насаждения; 

8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение 

на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ 

ЛОМ; 

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 средства за транспортиране на живи животни и птици; 

10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с 

въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на 

добри производствени практики, подготовка за сертификация; 

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
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12. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на 

проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени 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 - 12. 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Втори прием 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 01.11.2019 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.02.2020 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение се 

извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и се подписва с  

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 

адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 567 182.00  лева (100 %), средства от ПРСР 

2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) 510 463.80 лева (90 %) и национално съфинансиране 56 718.20 лева  

(10 %) 

 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за 

конкретен проект по  процедурата за подбор на проекти по подмярка 1 - 4.1.  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ е в размер на: 

За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО: 

➢ Минимален размер на допустимите разходи: 5 000 лева. 

➢ Максимален размер на допустимите разходи: 100 000 лева. 

За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО: 

➢ Минимален размер на допустимите разходи: 5 000 лева. 

➢ Максимален размер на допустимите разходи: 30 000 лева. 

 

Процент на съфинансиране:  

1. За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО: 

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

подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи: 
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-За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се увеличава с 10 %; 

-За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %; 

-За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се 

увеличава с 10 %; 

-За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата 

помощ се увеличава с 10 %; 

-За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се 

увеличава с 10 %; 

-За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на 

производители финансовата помощ се увеличава с 20 %; 

-За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност 

финансовата помощ се увеличава с 10 %; 

-За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично 

земеделие” или сходни ангажименти по мярка „Агроекологични плащания“, направление 

„Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15 %. 

Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че заявлението за 

подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и не повече от 40 години към 

датата на кандидатстване за финансова помощ. 

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не 

повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 

90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.  

2. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО: 

Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи; 

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано 

подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи: 

-За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %; 

- За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 

10 %; 

-Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на 

околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към 

климатичните промени – 10 %. 

 

1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимале

н брой 

точки 

1 Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: 

проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите 

10 

mailto:office@miglom.org
mailto:miglom@abv.bg
http://miglom.org/


 

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г. 

Сдружение „Местна инициативна група –Лом“,гр.Лом,  ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2         

тел:0971/2 90 02.е-mail: office@miglom.org  , email: miglom@abv.bg 

www. http://miglom.org/ 

 

 

 
Европейски съюз 

 

 
 

 

      

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимале

н брой 

точки 

инвестиционни разходи) в сектор "Плодове и зеленчуци" и/или 

"Животновъдство" и/или "Етеричномаслени и медицински култури" (в 

един от секторите или комбинация или повече от един сектор) 

2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО 9 

3 Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в 

земеделските стопанства: 

▪ От 1 до 2 работни места, вкл. – 3 т. 

▪ От 3 до 4 работни места, вкл. – 5 т. 

▪ Над 5 работни места – 7 т. 

7 

4 Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен 

търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към 

датата на кандидатстване 

6 

5 Иновативност на проекта – проектът е насочен към внедряването на 

нов за стопанството продукт/ техника /технология и/или въвеждането 

на нов за територията на МИГ продукт или услуга (над  30 % от 

допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

иновации в стопанството) 

5 

6 Проекти на земеделски стопани жени 5 

7 Проекти с инвестиции и дейности (над 30% от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на 

биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично 

производство на продукти 

5 

8 Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на 

околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на 

емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС (минимум 10 % от 

допустимите разходи са за подобряване на енергийната 

ефективност на стопанството). 

5 

9 Собственикът и представляващият кандидата не са получавали 

подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали 

чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват. 

4 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛОМ 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максимале

н брой 

точки 

10 Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места 

попадащи в необлагодетелстван район 

4 

11 Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки 

и/или услуги 

5 

12 Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с 

целите и приоритетите на Стратегията на МИГ 

10 

13 Кандидатът е физическо лице или ЕТ, който има приходи от земеделска 

дейност в предходните три години към момента на кандидатстване 

4 
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МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Е 10 ТОЧКИ  

НА ПРОЕКТ. 

9. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт: експерт стратегия, тел. 0877944759 е-mail: office@miglom.org 

Пълният пакет документи за кандидатстване се публикуват на следните интернет адреси: 

- на сайта на МИГ ЛОМ  /www.http://miglom.org; 

- на сайта на ИСУН - https://umis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active; 

 

Настоящата обява се публикува на сайта на Единния информационен портал за обща информация 

за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

Република България - http://www.eufunds.bg.;  

 

Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до три 

седмици преди изтичане на срока за кандидатстване на електронната поща на МИГ  

miglom@abv.bg,  www.http://miglom.org .  

 

Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ, ПРСР и в ИСУН, в срок до 10 

дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането 

на срока за кандидатстване. 

 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път 

чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на 

ЕС в България (ИСУН 2020)  
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