
 

     

 

                                                                 

      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

«Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 
Европа инвестира в селските райони» 

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН” 
 
 

О Б Я В А 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

 ЛУКОВИТ  - РОМАН  

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.700  

„МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ - МЯРКА 19-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА“  

 

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -

2020Г.  

Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

Основната цел на процедурата:  

Процедура 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” се реализира в рамките на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“, във 

връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-22/25.03.2019 г. за прилагане на 

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 ПРСР 2014-

2020 г. 

Основната цел на инвестициите по мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Луковит-Роман“ е 

насочена към: Повишаване конкурентоспособността на земеделския сектор на 

територията на МИГ. 

Специфичните цели на мярката са:  

- модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и 

технологии, съхранение и транспорт с оглед намаляване на преките разходи за 

производство, повишаване на производителността на труда и качеството или 

разширяване на производството в стопанствата; 

- инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за 

съхранение на оборска тор; 



- спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства; 

- насърчаване дейността на младите хора до 40 г. 

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 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

За подпомагане по мярка 19-4.1 към стратегията на МИГ Лукови-Роман могат да 

кандидатстват: 

• Кандидатите за подпомагане следва да са физически или юридически лица, 

регистрирани земеделски производители, съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 

• Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да 

бъде не по - малко от 8 000 евро; Кандидатите юридически лица трябва да:  

- са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, следва 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; 

- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани 

животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, 

птици и пчели (когато е приложимо) 

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

дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и 

дейности подробно описани в представения БП. 

• Кандидатите следва да извършат инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с 

една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и 

съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на 

продукцията за продажба. 

Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за 

физическите лица, и седалище и адрес на управление за еднолични търговци и 

юридическите лица, на територията на действие на МИГ Луковит-Роман и 

осъществява дейностите по проекта на същата територия. 

Не са допустими за подпомагане юридически лица, имащи клон на територията 

на МИГ Луковит-Роман, ако юридическите лица, открили клона, нямат седалище 

и адрес на управление на същата територия. 

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

По настоящите Условия за кандидатстване по мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за кандидати, които 

инвестират в материални и нематериални активи, свързани с подобряване на 



цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез следните 

допустими за подпомагане дейности: 

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи; или  

2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; или  

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

4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или  

5. насърчаване производството на биологични земеделски продукти.  

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ Луковит-Роман“, допустими разходи в 

рамките на земеделското стопанство са: 

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, 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 подмярка 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;  

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;  

12. за ноу-хау, придобиване на патенти 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 

Начален срок за подаване на проектните предложения: 15.12.2022 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28.02.2023 г. 

 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ  

Средства от ЕЗФРСР 

(сума/процент) 

Национално съфинансиране 

(сума/процент) 

109 721,07 лева  (90%) – 98 748,96 лева (10 %) – 10 972,11 лева 

 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, 

ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ 

Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

Максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 

5 000,00 лева 109 721,07 лева  

 

Процент на съфинансиране: 

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 на сто от общия размер 

на допустимите за финансово подпомагане разходи.  

2. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за: 

а) проекти, представени от млади земеделски стопани1;  

                                                           
1  “Млади земеделски стопани” са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане 

са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и 

компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се 

установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за 

подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на 



б) проекти с инвестиции в необлагодетелствани райони 2;  

в) проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 

„Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични 

плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г.  

Максималното комбинирано подпомагане за един проект е не повече от 60 % от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Разликата 

между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се 

осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма. 

 

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 

ТЕЖЕСТ 

 

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за 

подбор от одобрената СВОМР: 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът е за инвестиции изцяло в един или повече от един от секторите 

„плодове и зеленчуци”, „животновъдство”, и/или за производство на „етерично - 

маслени и медицински култури”, включително гъби 

30 

Проектът води до въвеждане на нов за стопанството продукт/техника/технология  15 

Проектът създава нови работни места 

до 2 нови работни места – 5 точки 

От 2 до 5 нови работни места – 15 точки 

Над 5 нови работни места – 20 точки 

20 

Проектът е за инвестиции свързани с биологично производство 10 

Проектът е представен от кандидат на възраст до 40 години 15 

Проектът е иновативен за територията на МИГ 

Иновативен за територията на МИГ– създаване на нов/ неизползван за 

територията на МИГ продукт/услуга/технология 

10 

Общо: 100 

 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по 

критериите за оценка.  

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап 

„Техническа и финансова оценка“ и има недостиг на средства за финансирането 

им, класирането ще се извърши по следния начин: Приоритет ще имат 

проектните предложения получили по-голям брой точки по критерий „Проектът 

създава нови работни места“. В случай, че проектните предложения имат равен 

брой точки по посочения критерий, те ще бъдат класирани, съобразно получените 

                                                                                                                                                                                     
изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за 

допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. 
2 необлагодетелстван район се определя съгласно Наредбата за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 

20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.). 



точки по критерий „Проектът води до въвеждане на нов за стопанството 

продукт/техника/технология“. 

 

9. МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет 

адреси: 

- на сайта на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ - http://mig-lr.eu/  

- Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg 

 

При условията на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, кандидат в процедурата може да иска 

разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в 

срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния 

електронен адрес: office@mig-lr.eu. Разясненията се дават по отношение на условията 

за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение и са задължителни за всички кандидати.  

Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ Луковит-Роман и на 

страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за 

кандидатстване. 

 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва  изцяло по 

електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg 

 

http://mig-lr.eu/
https://eumis2020.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
https://eumis2020.government.bg/

