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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020,
чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ
Процедура за подбор на проектни предложение:
BG BG06RDNP001-19.138 Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски
стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно
развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови".
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА:
БФП
Безвъзмездна финансова помощ
ВОМР
Водено от общностите местно развитие
ДДС
Данък върху добавената стойност
ЕС
Европейски съюз
ЕСИФ
Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕЗФРСР
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЗДДС
Закон за данък добавена стойност
ЗЕЕ
Закон за енергийната ефективност
ЗЕУ
Закон за електронното управление
ЗКН
Закон за културното наследство
ЗОП
Закон за обществените поръчки
ЗООС
Закон за опазване на околната среда
ЗПЗП
Закон за подпомагане на земеделските производители
ЗУСЕСИФ
Закон за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове
ЗУТ
Закон за устройство на територията
ИСУН
Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
КЕП
Квалифициран електронен подпис
КСС
Количествено-стойностни сметки
МЗХГ
Министерство на земеделието, храните и горите
МИГ
Местна инициативна група
ОВ
Официален вестник на ЕС
ПРСР 2014 – 2020 г. Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПМС
Постановление на Министерски съвет
РА
Разплащателна агенция
РУО
Ръководител на управляващият орган
СМР
Строително-монтажни работи
СВОМР
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
УО
Управляващ орган
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ/ДЕФИНИЦИИ :
Авансово плащане

Административен
договор

Административни
проверки

Административно
съответствие

Актив

ВОМР
Възстановим ДДС

Дейност

ДФЗ

Плащане по смисъла на чл. 63 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от
20 декември 2013 г.)
Договор по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове, който съдържа изрично волеизявление на
изпълнителният директор на РА за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ със средства по ПРСР 2014 – 2020 г.
Проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 48 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L
227/69 от 31 юли 2014 г.).
Съответствие с формалните изисквания към документите, които
включват: срок на подаване, комплектованост, спазване на
изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата и в
насоките за кандидатстване по съответната процедура
Материален или нематериален актив по смисъла на Регламент (ЕС) №
651/2014 на Европейската комисия от 17 юни 2014 г. за обявяване на
някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L, бр. 187 от 26
юни 2014 г.)
Водено от общностите местно развитие
Данък добавен стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване от
компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на Закона за
ДДС, и представлява недопустим разход съгласно настоящите
условия за кандидатстване.
Проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно
заложените в Стратегията за ВОМР критерии, предвид постигането
на поставените цели в Стратегията цели.
Държавен фонд „Земеделие”
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Изкуствено
създадени условия

Инвестиционен
проект

Инвестиция или
инвестиционни
разходи
Интензитет на
помощта
Кандидат
Междинно
плащане
Мярка
Невъзстановим
ДДС

Независими
оферти

Непредвидени

Всяко установено от Разплащателна агенция (РА) или друг
компетентен орган условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L
227/69 от 31 юли 2014 г.).
Проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба
№ 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.
51 от 2001 г.), предназначен за строителството на обекта/ите,
включени в проекта.
Средствата, вложени за придобиване на активи, включително
услугите по придобиването им
Съотношението на публичното финансиране спрямо допустимите
разходи по проекта, изразено в процент
Лице, подало проектно предложение към Стратегията за ВОМР.
Плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
Съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите
на Стратегията за ВОМР
Данък добавена стойност (ДДС), неподлежащ на възстановяване от
компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на Закона за
ДДС, и представлява допустим разход съгласно настоящите условия
за кандидатстване
Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност
помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете
в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето
лице – физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
Разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които
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разходи

Непреодолима
сила или
извънредни
обстоятелства

Нередност

Обикновена
подмяна
Обособена част от
проекта
Оперативни
разходи
Обект общинска
образователна
инфраструктура с
местно значение
Обикновена
подмяна
Обособена част от
инвестицията
Подмярка

не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране.
Същите водят до увеличаване на количествата, заложени
предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови
строително-монтажни работи, за които са спазени условията за
допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на
проекта.
Понятие по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) №
1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на
общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) №
1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 347 от 20
декември 2013 г.)
Всяко нарушение на правото на ЕС или на българското
законодателство, произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, участващ в прилагането на европейските
структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за
последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез
начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или
количествени изменения на произведения продукт
Завършен етап на изпълнение на проекта, който е обособен и е
доведен до самостоятелна степен на завършеност
Административните разходи и разходите, свързани с поддръжка,
наеми, застраховка, текущ ремонт с поддръжка и експлоатация на
активите.
Детски градини, финансирани чрез бюджета на общините, или
основни или средни училища, финансирани чрез бюджета на
общините или професионални гимназии по § 10 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно
образование.
Разходи за замяна на активи, които не водят до качествени или
количествени изменения/подобрения на сградите, постройките,
съоръженията и инсталациите.
Завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е
доведен до самостоятелна степен на завършеност.
Съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на
СВОМР.
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Принос в натура

Проверка на
място
Проект

Публична
финансова помощ

Разходи за
консултантски
услуги, свързани с
подготовка и
управление на
проекта
Референтни
разходи

Предоставяне на земя или друг недвижим имот, оборудване или
суровини, проучване или професионална работа или неплатен
доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от
фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
Проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
Заявление за кандидатстване заедно с всички приложени към него
документи, както и съвкупността от материални и нематериални
активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими
за финансиране по СВОМР чрез Средства от ЕЗФРСР
Всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на
който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните
власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход.
Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е
бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една
или повече регионални или местни власти, ще се разглежда като
обществен дял.
Разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и
такива по време на изпълнение на проекта, които включват
подготовка на проектното предложение и подготовка на искането за
плащане, включително отчитане и управление на проекта.

Пазарни цени, ползвани от ДФЗ за сравнение при определяне
основателността на разхода за различни инвестиции и/или общи
разходи, определени чрез сравнение с цени на националния пазар или
в други държави - членки на Европейския съюз.
Реставрация
Системен процес от дейности, които целят предотвратяване на
разрушаването на обекти, стабилизация на състоянието им, както и
улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално
запазване на автентичността им.
Рефинансиране на Цени и пределни стойности, ползвани от РА за сравняване при
лихви
определяне основателността на разходите за различни инвестиции.
Съпоставими
Оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и
оферти
съдържат:
а) еднотипни технически характеристики – в случаите, когато се
кандидатства за разходи за закупуване за транспортни средства;
б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се
кандидатства за разходи за закупуване на оборудване, съставени от
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4
www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg

6

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

различни съоръжения и/или оборудване;
в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се
кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни
работи.
Текущ ремонт
Подобряването и поддържането в изправност на сградите,
постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни
преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на
съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат
конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в
тях.
Терен
Част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се
предвиждат дейности по устройство – застрояване, озеленяване и
благоустрояване.
Техническа
Документ, в който се определят изисквания към характеристики на
спецификация
стоката, услугата или строителството.
Финансова помощ Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Функционална
Изкуствено разделяне на производствените и технологичните
несамостоятелност процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над
максималния размер на общо допустимите разходи по мярката
Частичен отказ за Отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата,
финансиране
които са включени в проект, одобрен за подпомагане по Стратегията
за ВОМР
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС:
3. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
4. ИЗМЕРЕНИЯ ПО КОДОВЕ:
5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
6. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ /БФП/ ПО
ПРОЦЕДУРАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
7. ИНДИКАТОРИ:
8. ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
9. МИНИМАЛЕН (АКО Е ПРИЛОЖИМО) И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ
10. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:
11. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите:
12. ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):
13. ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
13.1. Допустими дейности:
13.2. Условия за допустимост на дейностите:
13.3. Недопустими дейности:
14. КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
14.1. Допустими разходи:
14. 2. Условия за допустимост на разходите:
14. 3. Недопустими разходи:
15. ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):
16. ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ:
17. ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ:
18. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
19. РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
20. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
21. РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
22. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
23. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
24. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:
25. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
26. АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
27. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
28. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

9 стр.
9 стр.
9 стр.
9 стр.
9 стр.
10 стр.
11 стр.
12 стр.
14 стр.
14 стр.
14 стр.
15 стр.
16 стр.
19 стр.
19 стр.
19 стр.
19 стр.
23 стр.
25 стр.
25 стр.
26 стр.
28 стр.
30 стр.
30 стр.
31 стр.
31 стр.
31 стр.
32 стр.
32 стр.
33 стр.
36 стр.
38 стр.
47 стр.
47 стр.
47 стр.
50 стр.
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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:
Програма за развитие на селските райони /2014 – 2020 г./
2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС:
BG06RDNP001-19 Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от
общностите местно развитие)
3. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Процедура чрез подбор на проектни предложения:
№ BG06RDNP001 – 19.138 Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"от
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ 2014 – 2020 г.
Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на
проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.
Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни
предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите
Условия за кандидатстване.
4. ИЗМЕРЕНИЯ ПО КОДОВЕ:
Измерение 1 - Области на интервенция:

Измерение 2 - Форма на финансиране:
Измерение 3 - Вид на територия:
Измерение 4 - Териториални механизми за
изпълнение:
Измерение 5 – Тематична цел
Измерение 6 – Вторична тема по ЕЗФРСР:
Измерение 7 – Икономическа дейност:

097 Инициативи за воденото от
общностите местно развитие в градски и
селски райони
01 Безвъзмездни средства
03 Селски райони (слабонаселени)
06 Инициативи за водено от общностите
местно развитие.
Не се прилага
Не се прилага
Селско и горско стопанство

5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
Територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, която покрива цялата
територия на община Брезово и община Братя Даскалови.
Списък на населените места обхванати от МИГ:
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Община Брезово: гр. Брезово; с. Бабек; с. Борец; с. Върбен; с. Дрангово; с. Зелениково;
с. Златосел; с. Отец Кирилово; с. Пъдарско; с. Розовец; с. Свежен; с. Стрелци; с.
Сърнегор; с. Тюркмен; с. Чехларе и с. Чоба;
Братя Даскалови: с. Братя Даскалови; с. Верен; с. Голям дол; с. Горно Белево; с. Горно
Ново село; с. Гранит; с. Долно Ново село; с. Колю Мариново; с. Малко Дряново; с. Малък
Дол; с. Марково; с. Медово; с. Мирово; с. Найденово; с. Опълченец; с. Оризово; с.
Партизанин; с. Плодовитово; с. Православ; с. Славянин; с. Съединение; с. Сърневец и с.
Черна гора.

6. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
/БФП/ ПО ПРОЦЕДУРАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Цел на процедурата:
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието
на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез:
• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
• опазване на компонентите на околната среда;
• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
• насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
Обосновка:
Селското стопанство с всички свои подсектори е структуроопределящ отрасъл за
територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и е от ключово значение за запазване на
поминъка на населението и на традицията. Въпреки направените инвестиции за
модернизиране на земеделските стопанства в програмен период 2007-2013 г., все още
технологичната и техническа обезпеченост не е на необходимото ниво. В тази връзка
подпомагането по настоящата процедура ще бъде насочено към модернизиране на
земеделските стопанства от територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, чрез
модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и
управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии,
подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин
ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената
стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и
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модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на
производителността на труда в земеделските стопанства от територията на „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“.
Очаквани резултати:
Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще доведе до
повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства от
територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски
продукти;
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните
емисии и отпадъци;
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Очакваните резултати са пряко свързани с постигането на: Специфична цел 1.1.
„Развитие на модерно земеделие, включително по биологичен начин“ на Приоритет 1
„Развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови и
конкурентоспособна местна икономика“ и Основната стратегическа цел „Постигане
на по-добър жизнен стандарт за гражданите на територията на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна
икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни
ресурси“ на СВОМР на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
7. ИНДИКАТОРИ:
По настоящата процедура за предоставяне на БФП във
кандидатстване задължително се включват следните индикатори:
Индикатор

М. ед.

Изходен индикатор:
Брой проекти, финансирани по мярката
Бр.
Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката
Бр.
Общ обем на инвестициите
Лв.
Индикатор за резултат:
Общ брой на създадените работни места
Бр.

формуляра

за

Базова стойност

Целева стойност

0
0
0

16
16
690 000 лв.

0
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Брой стопанства въвели нов продукт или
технология
Брой създадени нови работни места
Предприятия прилагащи биологичен начин на
производство

Бр.

0

Бр.

0

Бр.

0

2
Минимум 7
Минимум 1

Във формуляра за кандидатстване / Формуляра за мониторинг кандидатът следва да
заложи и предостави информация по следните индикатори:
•

Брой създадени нови работни места: в случай, че кандидатите планират
създаване на нови работни места следва да въведат посочения индикатор с базова
стойност „0“ и целева стойност в зависимост от броя на създадените нови работни
места. Когато в проектното предложение кандидатът не предвижда
създаването на нови работни места се посочва целева стойност „0“;

•

Предприятия прилагащи биологичен начин на производство: в случай, че
кандидатите прилагат биологичен начин на производство следва да изберат
посочения индикатор с базова стойност „0“ и целева стойност „1“. Когато
кандидатът не попада в категорията на предприятия прилагащи биологичен
начин на производство за целева стойност се въвежда „0“.

•

Брой стопанства въвели нов продукт или технология: кандидатите, следва да
въведат посочения индикатор с базова стойност „0“ и целева стойност „1“;

8. ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ПРОЦЕДУРАТА:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на
проектни предложения по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ 2014 – 2020 г. е в размер на: 690 000,00 лева.
Общ размер на
Средства от Европейския
Национално
безвъзмездната
земеделски фонд за
съфинансиране
финансова помощ по
развитие на селските
процедурата:
райони (ЕЗФРСР)
690 000,00 лева
621 000 лева
69 000 лева
(100%)
(90 %)
(10 %)
Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е с три
крайни срока за набиране на проектни предложения. Общият размер на
безвъзмездна финансова помощ е 690 000,00 лева.
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1. Първи срок за прием на проекти:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 13.12.2018 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения:12.03.2019 г. 16.00 часа.
Размер на БФП по първи прием: 690 000 лв.
2. Втори срок за прием на проекти:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 14.05.2019 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения:17.06.2019 г. 16.00 часа.
Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.
Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов
ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни
предложения.
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ: остатъчния финансов ресурс
след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения
(общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура намален с
договорения финансов ресурс, включващ стойността на финансовата помощ по
одобрените от ДФ „Земеделие“ проектни предложения и стойността по одобрените от
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ проектни предложения, за които към момента на
обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФ
„Земеделие“).
3. Трети срок за прием на проекти:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 12.08.2019 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения:16.09.2019 г. 16.00 часа.
Размер на БФП по трети прием –остатъчни средства след предходните приеми.
Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов
ресурс след приключване на приема по първия и втория краен срок за набиране на
проектни предложения.
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ: остатъчния финансов ресурс
след приключване на приема по първи и втори краен срок за набиране на проектни
предложения (общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата
процедура намален с договорения финансов ресурс, включващ стойността на
финансовата помощ по одобрените от ДФ „Земеделие“ проектни предложения и
стойността по одобрените от „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ проектни предложения, за
които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова
помощ от ДФ „Земеделие“).
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9. МИНИМАЛЕН (АКО Е ПРИЛОЖИМО) И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ
ОБЩ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
РАЗМЕР НА БФП
Максимален размер на допустимите разходи Максимален размер на БФП за
за конкретен проект:
конкретен проект (до 50% от
стойността на максималния размер
1.
на допустимите разходи):
293 370,00 лева (левовата равностойност на
146 685,00 лв. (левовата равностойност
150 000 евро)
на 75 000,00 евро)
Максимален размер на допустимите разходи Максимален размер
на БФП за
за конкретен проект, включващ разходи само конкретен проект, включващ разходи
по т. 2 и/или по т. 10 до 12 от раздел 14.1. само по т. 2 и/или по т. 10 до 12 от
2. „Допустими разходи“ от Условията за раздел 14.1. „Допустими разходи“ от
кандидатстване:
Условията за кандидатстване:
195 580,00 лева (левовата равностойност на 100 97 790,00 лева (левовата равностойност
000,00 евро)
на 50 000,00 евро)
Минимален размер на допустимите разходи Минимален размер на БФП за
за конкретен проект:
конкретен проект (до 50% от
стойността на минималния размер на
3.
допустимите разходи)::
6 845,30 лева (левовата равностойност на 3
3 422,65 лева (левовата равностойност
500,00 евро)
на 1 750,00 евро)
По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв.
за 1 евро.
10. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:
Финансовата помощ е в размер на до 50 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.

11. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1. Земеделски стопани (Земеделски производители: физически лица с постоянен адрес
на територията на общините Брезово или Братя Даскалови и еднолични търговци и
юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на общините
Брезово или Братя Даскалови);
2. 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.
(групите производители, признатите организации на производители както и всички техни
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
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членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на общините
Брезово или Братя Даскалови)
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
За да са допустими кандидатите за получаване на финансовата помощ по мярката трябва
да отговарят на следните условия:
1. Да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на
управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на
МИГ Брезово, Братя Даскалови и осъществява дейностите по проект на територията на
действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови.
2. Да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
3. Земеделските им стопанства да са с минимален стандартен производствен обем
не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро1;
Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се
доказва с Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен
обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на
кандидатстване Приложение № 17 към Условията за кандидатстване/Документи
за попълване. и:
3.1 Регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в
Интегрираната система за администриране и контрол; или
3.2 Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4,
10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която
участва при изчисляването му; или
3.3 Анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин,
издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби
на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и
поддържане на регистър на земеделски стопани, и декларация по образец за
изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството
през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.
Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за
засаждане/засяване през текущата стопанска година, в декларацията за видовете
култури задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши
засаждането/засяването на културите. В този случай минималният стандартен
производствен обем трябва да е достигнат и за предходната стопанска година и се
доказва с документите по подточки 3.1., 3.2. и 3.3.
Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния
стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се
стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
В съответствие с изискванията към потенциалните бенефициенти по подмярка 4.1. посочени в т. 8.2.3.3.1.4.
от ПРСР 2014 – 2020 г.
1
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4. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход за предходната или
текущата финансова година 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 и/или приход от получена
публична финансова помощ, директно свързана с извършването на земеделски дейности,
или получена публична финансова помощ;
Критериите за допустимост по т. 4 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”.
5. Кандидатите, юридически лица следва да са регистрирани по Търговския закон,
Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за
Селскостопанската академия.
6. Дружеството получател на финансова помощ за проекти за колективни
инвестиции следва да е регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за
кооперациите, като изискванията посочени по – горе се отнасят за земеделските
производители участващи в това дружество.
7. В случай на проекти на земеделски производители за колективни инвестиции е
необходимо всички ЗП участващи в дружеството кандидат да отговорят на критериите за
допустимост по мярката и да нямат доминиращо влияние в управлението на дружеството
кандидат.
8. За групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти условието за минимален стандартен производствен обем се счита за
изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от
стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата
или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или
организацията, е над 8000 евро.
11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите:
В съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 4, т. 1 от Наредба № 22 от 14 декември
2015 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.): „Не е допустим
кандидат/получател на помощ и/ или негов законен или упълномощен
представител, който не отговаря на условията, определени във член 12, ал. 3 и 10 от
същата наредба за проекти, финансирани от ЕЗФРСР.
ВАЖНО!!!
При кандидатстване кандидатите са длъжни да представят Декларация по
образец (Приложение № 4 от документи за попълване), съответстваща на
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 на Наредба 22/2015 г. (посл. изм. - ДВ, бр. 69 от
2017 г., в сила от 25.08.2017 г. ).
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Условията за недопустимост на кандидатите и отстраняване от процедурата за
предоставяне на БФП се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки.
Когато са налице обстоятелства по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22 от 14 декември
2015 г., кандидатите за БФП имат право да представят доказателства при
подаване на декларация съгласно Приложение № 4 или в определения срок за
отговор по получено писмо за допълнителна информация, че са предприели
мерки, които гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване. За тази цел кандидатите за БФП могат да:
1. Са погасили задълженията си по чл. 12, ал. 3, т. 2 и 12 от Наредба № 22 от 14
декември 2015 г., включително начислените лихви и/или глоби или че те са
разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. Са платили или са в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършените от тях престъпления или
нарушения;
3. Са изяснили изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно са
съдействали на компетентните органи, и са изпълнили конкретни предписания,
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят
нови престъпления или нарушения.
Кандидатите следва да се запознаят внимателно с изискванията на чл. 12, ал. 3 и
10
от
Наредба
№22/2015
г.
Същата
е
налична
на
адрес:
https://lex.bg/en/laws/ldoc/2136715490 или на електронният сайт на Министерство
на земеделието, храните и горите2.
Преди сключване на административния договор декларираните обстоятелства се
доказват и се извършва проверка от РА, относно същите:
а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за
обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на
чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани
на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани
обстоятелства.
Специфични критерии за недопустимост на кандидатите при колективни
инвестиции:
За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата,
участващи в юридическото лице, или някой от членовете на групата или организацията
на производители:
Наредба № 22/2015: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-naselskite-rayoni/vomr/
2
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1. притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;
2. участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си
стопанство, който надвишава:
а) 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор
от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с
които те участват в проекта - за юридически лица, които не са признати групи
производители или признати организации на производители на земеделски
продукти, и
б) 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор
от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с
които те участват в проекта - за признати групи производители и признати
организации на производители на земеделски продукти;
3. Помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия.
4. Всички членове на Дружеството кандидатстващо за получаване на финансова
помощ за проекти за колективни инвестиции следва да отговарят на изискванията
на чл. чл. 18, ал. 4, т. 1 от Наредба №22 от 14.12.2015 за прилагане на Подмярка
19.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.
ВАЖНО!!!
Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде
установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали
изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това
предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското
законодателство в областта на селското стопанство.
⃰⃰⃰
⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰
Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на
едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил
клона, не е със седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ Брезово, Братя Даскалови и не осъществява дейностите по проект на
територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови.
⃰⃰⃰
⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰
Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта,
които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за
малките и средните предприятия (ЗМСП) и за които се установи, че са учредени
или преобразувани с цел получаване на предимство в противоречие с целите на
мярката по ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел получаване на финансова
помощ в размер, надвишаващ посочените по тази наредба максимални размери.
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12. ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):
НЕ ПРИЛОЖИМО
13. ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
13.1. Допустими дейности:
По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова
помощ за проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на
земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти; или
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на
вредните емисии и отпадъци; или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски
продукти.
13.2. Условия за допустимост на дейностите:
І. Общи условия за допустимост на дейностите
1. Подпомагат се само проекти, които се осъществяват на територията на общините
Брезово и Братя Даскалови, формиращи територията на „МИГ Брезово, Братя
Даскалови”.
2. Подпомагат се инвестиции, свързани с производството на селскостопански продукти
включени в приложение I на Договора или памук, с изключение на риба и рибни
продукти.
3. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на
Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона
за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и
по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за
защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
4. Проектите, представени от признати групи или организации на производители или
такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и
организации на производители" от ПРСР 2014-2020, трябва да са пряко свързани с
основната земеделска дейност на всеки член и с основната земеделска дейност за
групата или организацията.
5. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи
кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от
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бюджета на ЕС.
6. Подпомагат се проекти, за които представеният бизнес-план (по образец
Приложение № 6 а и Приложение № 6 б от Документи за попълване към УК)
съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности и доказва
икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за 5 годишен период, а в
случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи и трайни
насаждения – за 10 годишен период. Бизнес планът трябва:
- да показва подобряване на дейността на кандидата, както и постигането на
показателите от бизнес плана.
- изпълнението му да води до постигане на целта на мярката и да e в съответствие с
принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
- Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да
доказва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на
производители.
7. Подпомагат се дейности, които се изпълняват върху имот – собственост на
кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат:
а) учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е
учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за
строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или
пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за
строеж, съгласно Закона за устройство на територията;
б) документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на
кандидатстване за разходи за:
- закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и
съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или
обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване
на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ;
- строително-монтажни работи извън случаите по буква. „а“;
- създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
в) Документ по буква "б" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за
закупуване на земеделска техника и специализирани транспортни средства,
които:
- не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
- поради своето естество или предназначение не се използват в затворени
помещения.
8. Към проектите, включващи дейности и разходи за строително-монтажни работи, се
прилагат:
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а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата,
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато
за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен
инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или
"Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията
на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти;
в) подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи,
заверени от правоспособно лице;
г) разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за
устройство на територията;
д) становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на
разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за
устройство на територията.
9. Проектите, които включват дейности с инвестиции за преместваеми обекти, се
придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за
устройство на територията.
10. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение
и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското
законодателство, се подпомагат, само ако са представени съответните лицензи,
разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
11. Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението
за подпомагане, с изключение на дейностите, свързани с предпроектни проучвания,
такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и
икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на
проекта.
ІІ. Специфични условия за допустимост
1. В случай на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа
и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и
течни горива от биомаса, подпомагането е допустимо при спазване на следните
условия:
а) Тези инвестиции допустими за подпомагане, ако са за собствено потребление и
същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване
нуждите на земеделските стопанства.
б) По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа,
топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.
в) Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1
мегават.
При
комбинирано
топлои
електропроизводство,
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2.

3.
4.

5.

капацитетът на инсталацията
трябва
да
съответства
на
необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия.
г) При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да
произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.
д) Проекти с инвестиции за производство на био горива и течните горива от
биомаса
се
подпомагат
при
условие,
че
отговарят на критериите за устойчивост,
определени
в чл.
37
до
40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
е) Използваните за производство на биоенергия, включително био горива,
суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и
маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да
надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за това
производство.
В случай, че се кандидатства за земеделска техника в т.ч. прикачен инвентар,
техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се
кандидатства, трябва да съответстват на площта на обработваната от кандидата или
членовете на групата/организацията на производители земя, с отглежданите култури
и/или нуждите на животновъдния обект. Кандидатът доказва това съответствие чрез
обосновка в бизнес плана, която подлежи на оценка от МИГ и ДФ „Земеделие“ по
изготвена от ДФЗ методика;
При закупуване на земеделска техника в бизнес плана трябва да бъде посочен
размерът на земята, за която техниката ще бъде използвана;
Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, за които се
предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер на
произведената от кандидата или членовете на групата/организацията на
производители собствена продукция, за която кандидатът представя обосновка в
бизнес плана;
Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в
дейности, свързани с производство, съхранение и/или подготовка на растителни
продукти за продажба и/или за нуждите на животновъдния обект, размерът на
площта, от която се добиват тези продукти, се доказва чрез:
а) регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол на
кандидата, на членовете на групата/организацията на производители или на
лицата, участващи в юридическото лице за колективни инвестиции; или
б) документи за собственост и/или ползване на земеделска земя и/или друг вид
недвижими имоти за трайни насаждения, или за оранжерии и гъбарници, както
и във всички случаи извън тези по буква „а“; или
в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския
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стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските
производители за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани.
6. Кандидатите и съответно лицата, участващи в юридическото лице за колективни
инвестиции, или членовете на групите/организациите на производители се задължават
да обработват земя с размер не по-малък от посочения в т.II.4 за срок:
а) Кандидатите и съответно лицата, участници в юридическото лице за
колективни инвестиции, или членовете на групите/организациите на
производители се задължават да обработват земя с размер не по-малък от
посочената съгласно т.II.3. до:
- три години от датата получаване на окончателно плащане - за
ползватели, които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3
от Закона за малките и средните предприятия;
- пет години след датата на получаване на окончателното плащане за
ползватели, които са големи предприятия.
13.3. Недопустими дейности:
1. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не
отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за
биологичното разнообразие или/и Закона за водите;
2. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи
кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от
бюджета на Европейския съюз;
3. Финансова помощ не се предоставя за проекти, които след изпълнение на дейностите
по проекта няма да доведат до използване на обекта на инвестицията по
предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в
случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за
неговото прилагане;
4. Финансова помощ не се предоставя за проекти, които не отговарят на условията за
допустимост на дейностите и разходите посочени в Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и съгласно
специфичните условия на СВОМР, както и в друго приложимо Европейски и
национално законодателство.
5. Финансова помощ не се предоставя за дейности включени в оперативните програми
по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) №
234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB L 347, 20.12.2013 г.) на кандидати организации на производители на плодове и зеленчуци;
6. Финансова помощ не се предоставя за дейности по преструктуриране и конверсия на
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винени лозя, в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни
съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително
системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции,
допустими за подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия" от
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 2018 г.;
7. Финансова помощ не се предоставя за дейности свързани с производството и
съхранението на тютюн;
8. Финансова помощ не се предоставя за дейности свързани с производството и
съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
9. Финансова помощ не се предоставя за дейности подпомагани по чл. 6 от Регламент
(ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на
пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО)
№ 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30.11.2005 г.);
10. Финансова помощ не се предоставя за дейности допустими за подпомагане по
мерките за подкрепа на подновяването на пчелните кошери от Националната
програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г., в т.ч. закупуването на кошери от
кандидати, притежаващи по-малко от 150 пчелни семейства;
11. Финансова помощ не се предоставя за дейности свързани с преработка на
селскостопански продукти;
12. Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по Приложение № 2
от Условията за кандидатстване/ Документи за информация, свързани с
изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи
съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни
обекти, които са:
а) разположени на територията на нитратно уязвими зони, определени в заповед
на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2,
т. 2, буква "ф" от Закона за водите, съгласно Приложение № 2 от Условията
за кандидатстване/ Документи за информация, или се използват за
дейности в такива зони;
б) директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно
Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със
заповеди на министъра на околната среда и водите и на министъра на
земеделието и храните;
13. Точка 12 не се прилага за кандидати, получаващи помощ по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски производители" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., като финансовата помощ за инвестициите по
точка 12 може да бъде отпусната в рамките на не повече от 24 месеца от датата на
създаването на стопанството на младия земеделски стопанин;
ВАЖНО!!!
14. Не се подпомагат като самостоятелен проект:
а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
б) инвестициите в нематериални активи.
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14. КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
14.1. Допустими разходи:
Допустими за подпомагане по настоящата процедура 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 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 лизинг3;
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;
3

Списък на стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ:

Стандарт

Право на ЕС

Анекс VI от
Преходен период
Договора за
за въвеждане на присъединяване
стандарти за
на Р България
качеството на към Общността;
сурово мляко
Регламент (ЕО)
№ 853/2004

Национално
законодателство
Наредба № 4 от 2008 г . за
специфичните изисквания
при производството,
съхранението и
транспортирането на
сурово краве мляко и
изискванията за търговия
и пускане на пазара на
мляко и млечни продукти

Дата, от
която е
задължи телен

31.12.2015

Дата на
гратисния
период

31.12.2016

Вид на инвестицията
1. Закупуване/изграждане/
придобиване, подобряване на сгради, използвани за
производството/съхранение на сурово мляко/млечни
продукти на ниво стопанство, вкл. такива за опазване
на околната среда.
2. Закупуване/инсталиране на нова
техника/оборудване за подобрение
производството/съхранението на сурово мляко или
млечни продукти, вкл. такива за опазване
компонентите на околната среда.
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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.
II. Специфични допустими разходи:
Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход. В случай, че ДДС е
невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по
проекта.
14. 2. Условия за допустимост на разходите:
Безвъзмездната финансова помощ по реда на настоящите Условия за
кандидатстване се предоставя в рамките на наличните средства по процедурата под
формата на възстановяване на действително направени и платени допустими
разходи.
1. Разходите по т. 13 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” са допустими, ако са
извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях
плащания са направени.
2. Разходите за консултанти, по т. 13 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” се състоят от
разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови
стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от
документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите
по проекта до изплащанена помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността
допустимите разходи по проекта, включени в т. 1 – 12. от Раздел 14.1. „Допустими
разходи”.
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3. Разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 13 от Раздел 14.1. „Допустими
разходи”, са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение,
независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
4. Разходите за закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост по т. 8
от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, са допустими за финансиране до размера на
данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение.
Разходите са допустими ако са в размер на не повече от 10 на сто от общата стойността
на разходите по т. 1 – 7 и 9 – 12 от от Раздел 14.1. „Допустими разходи”.
5. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.
6. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 13 от Раздел 14.1 „Допустими
разходи“, към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът представя:
6.1. В случай, че разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е
включен в списък с референтни разходи, публикуван на интернет страницата на
ДФ „Земеделие” и към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за
информация – Приложение № 3 – Кандидатът попълва посочения код на
референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности по образец
– Приложение № 2 към Условията за кандидатстване/Документи за
попълване. В този случай кандидатът представя „оферта и/или извлечение от
каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка
отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от
производителя/доставчика/строителя”;
6.2. В случай, че разходът, за който се кандидатства с проектното предложение не
е включен в списък с референтни разходи, публикуван на интернет страницата
на ДФ „Земеделие” и към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за
информация – Приложение № 3 – кандидатът следва да извърши пазарно
проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/ услуга/
строителство. Пазарното проучване включва осигуряването на най-малко три
съпоставими независими оферти в оригинал. Кандидатът представя и решение
за избор на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта –
писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му;
6.3. Оферти се набират по изпратено запитване за индикативна оферта – съгласно
Приложение № 4 към Условията за кандидатстване/Документи за
информация.
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7. Офертите следва да съдържат наименованието на оферента, срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат (когато е приложимо) на
оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или
евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС);
8. Оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят
документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на
строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в
Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат
издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал
и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в
случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за
създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия
трябва да са вписани в публичните регистри съгласно чл. 235 и 241 от Закона за горите.
Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се
прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица - оференти на
посадъчен материал, или за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни
пчелни майки и отводки, както и физически лица, предоставящи услуги по т. 13 от Раздел
14.1. „Допустими разходи”;
9. Изискванията по т. 6 - 8 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране
разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, както и за разходи за
такси за извършвани услуги от държавни и/или общински органи и институции;
14. 3. Недопустими разходи:
Не е допустимо финансиране на разходи:
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и
3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24
декември 2013 г.);
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4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на
ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по
съответните програми.
В съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. по
настоящата процедура от стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от
ЕЗФРСР и следните разходите:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от
общите допустими разходи за съответната операция;
3. за обикновена подмяна и поддръжка;
4. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик
на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или
окончателно плащане за същия актив;
6. за режийни разходи;
7. за застраховки;
8. за закупуване на оборудване втора употреба;
9. извършени преди 1 януари 2014 г.;
10. за принос в натура;
11. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и
плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното
засаждане;
12. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
13. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички
свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни
проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги,
извършени след 1 януари 2014 г.;
14. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени
преди посещение на място от МИГ;
15. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
16. определени в мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., извън посочените в т. 1 – 14.
ВАЖНО!!!
В случай на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и/или
създаване на трайни насаждения, след приключване приема на проекти и след
сформиране на комисия за подбор на проектни предложения (КППП), длъжностно
лице от МИГ Брезово, Братя Даскалови задължително извършва посещението на
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място за установяване на фактическото съответствие с представените документи.
В случай, че кандидатите възнамеряват да започнат реализирането на дейностите
по проекта свързани със строително-монтажни работи и/или създаване на трайни
насаждения след подаване на проектното предложение, но преди изтичането на
крайния срок за прием на проекти и преди сформирането на КППП, кандидатите
следва да изпратят писмено заявление до Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ с искане за извършване на посещение на място от страна на
длъжностни лица от „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. Длъжностни лица от
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ ще извършат посещение на място в рамките на
10 работни дни след получаване на писменото заявление. Попълненият и
подписан Протокол от проверката на място се предоставя на оценителите с право
на глас за отразяване на констатираните обстоятелства в Оценителния лист за
АСД.
След извършване на посещението кандидатите ще имат възможност да стартират
реализирането на дейностите по проекта.
15. ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):
НЕПРИЛОЖИМО
16. ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ:
Финансовото подпомагане за дейностите по подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020 г, на която
съответства мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на
МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ в обхвата на чл. 42 от ДФЕС, в който е определено, че
поради спецификата на селскостопанския сектор правилата за конкуренцията се прилагат
по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само
доколкото това е решено от Европейския парламент и Съвета.
По отношение на подпомагането за развитие на селските райони основните принципи за
приложимост на правилата за държавни помощи са изложени в чл. 81 и 82 от Регламент №
1305/2013. Съгласно чл. 81, параграф 2 правилата за държавната помощ не се прилагат по
отношение на плащанията, извършвани от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) №
1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета, нито по отношение на допълнителното
национално финансиране, попадащо в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.
Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява „държавна помощ“
по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
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17. ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ:
По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения с
поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
1. Равенство между половете и недопускане на дискриминация: насърчаване на
равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с
увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз
насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между
представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички
дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, настоящата процедура е
отворена за всички кандидати, които отговарят на изискванията, посочени в Условията за
кандидатстване, независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане.
2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): подкрепа за проекти, които
допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и
смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: с прилагането на мярката се
цели подобряване на публичната инфраструктура за създаването на достъпност и развитие
на икономиката, което от своя страна води до повишаване конкурентоспособността на
местните предприятия и насърчаване на заетостта.
4. Съответствие с програмите на ЕСИФ: целите на мярката са в пълен синхрон с целите
и изискванията на ПРСР и са съобразени с Оперативните програми, при стриктно спазване
на принципите за допълняемост и разграничение.
В т. 11 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят
информация за съответствието на проектното предложение с посочените принципи.
Прилагането на заложените в проекта принципи ще се проследява на етап
изпълнение на проектното предложение.
18. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
1. Одобреният проект се изпълнява в срок не по-дълъг от 36 месеца, считано от датата на
подписването на договора за предоставяне на БФП.
2. Одобрени проекти със сключени договори за БФП след 30.06.2020 г. се изпълняват в
срок не по-късно от 30.06.2023 г.
19. РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
НЕПРИЛОЖИМО
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20. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
НЕПРИЛОЖИМО
21. РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на
МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за
ВОМР" от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за
координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни
групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода
„Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от
8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017
г, посл. изменение от 2018 г.) (ПМС № 161).
Редът за оценка на проектни предложения е разработен в съответствие с минималните
изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и е утвърден от Колективният управителен
орган на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, същият е публикуван на
официалният електронен сайт на Сдружението: http://mig.brezovo.bg/page.php?26 .
Оценката на проектните предложения по процедурата включва два етапа:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).
Когато в процеса на оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност,
както и необходимост от допълнителна пояснителна информация комисията изпраща на
кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за
тяхното отстраняване, като срокът не може да бъде по-кратък от една седмица.
Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в
определения срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на
кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на
качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл.29, ал.1, т.1
и 2 от ЗУСЕСИФ.
В случай, че в отделните етапи на оценка комисията за подбор на проектни
предложения изисква допълнителна пояснителна информация от кандидата,
кореспонденцията с кандидата ще се извършва през системата ИСУН 2020 чрез
профила на кандидата и асоциирания към него електронен адрес на потребителя.
Техническият
процес
свързан
с
представянето
на
допълнителна
информация/документи е описан в Ръководството за потребителя за модул “Екандидатстване” в ИСУН 2020 от 14 май 2016 г.
На следния уеб адрес е наличен видеоклип, онагледяващ процеса на отговор на
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въпрос от оценителната комисия:
https://www.youtube.com/watch?v=x6T0AavwC68
Кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен
посочените в уведомителното писмо.
Процедурата по оценка приключва с Оценителен доклад, изготвен в ИСУН 2020 по
реда на чл. 44, ал. 3-6 и чл. 45 на ПМС № 161 от 2016 г, който включва:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда
на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всеки от тях;
2. списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали
оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното
класиране;
3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за
отхвърлянето им.
Оценителният доклад се одобрява от УС на МИГ Брезово, Братя Даскалови в срок до 5
работни дни от приключване на работата на КППП.
В срок до 5 работни дни от одобряването му оценителния доклад се изпраща чрез ИСУН
до ръководителя на ДФЗ.
МИГ Брезово, Братя Даскалови уведомява кандидатите, чиито проектни предложения не
са одобрени или са частично одобрени (което е приложимо) в срок до 5 работни дни от
одобряване на оценителния доклад от Управителния съвет.
В съответствие с разпоредбите на чл. 45 от ПМС 161 от 4 юли 2016 г. 4
Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му
предложение не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред
ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението.
Ръководителят на ДФЗ се произнася по основателността на възражението в срок
до 10 работни дни от неговото получаване, като:
1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по
оценка;
2. потвърждава предварителното решение на МИГ.
22. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
I. Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за
административно съответствие и допустимост.

ПМС 161 от 04 юли 2016 За определяне на правила за координация между Управляващите органи на програмите и
Местните инициативни групи, и Местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено
от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. чл. 45 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136886957
4
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Оценка за административно съответствие и допустимост се извършва по критерии,
подробно описани в Приложение № 1 - Критерии за административно съответствие
и допустимост на
проектни предложения към настоящите Условия за
кандидатстване/Документи за информация.
Оценката за административно съответствие и допустимост включва и:
1. проверка за липса на двойно финансиране;
2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия;
3. проверка за минимални помощи;
4. посещение на място за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи
или създаване на трайни насаждения (когато е приложимо). Посещението на място се
извършва от длъжностни лица от „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ след сформиране на
КППП или след подаване на проектното предложение от страна на кандидатите и
писмено заявление за извършване на проверка и посещение на място. Попълненият и
подписан Протокол от проверката на място се предоставя на КППП за отразяване на
констатираните обстоятелства в Оценителния лист за АСД.
След приключване на оценката на етап АСД, КППП изготвя Списък на
проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.
В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на
интернет страницата на МИГ Брезово, Братя Даскалови и в ИСУН 2020, а на
всеки от кандидатите, включени в списъка, се изпраща уведомително писмо чрез
ИСУН.
II. На техническа и финансова оценка подлежат само преминалите проверката за
административно съответствие и допустимост проектни предложения.
Техническа и финансова оценка на проектните предложения се извършва по следните
критерии:
Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1. от СВОМР и тяхната тежест
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори в селското стопанство:
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в
сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и медицински
култури"
100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в
сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и медицински
култури"
Под 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са насочени в сектор:
„Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и медицински
култури" или изцяло
към друг сектор на селското стопанство:
Максимален брой точки по критерий 1:

15

30

10

30
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2. Подпомагане на биологичното производство:
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 10
производство на биологични продукти.
100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство 20
на биологични продукти.
Максимален брой точки по критерий 2: 20
3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:
До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане
запазени за период от една година, като минимум 1 ново работно място следва да 5
бъдат запазено за период от две години след подаване на заявка за плащане:
4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане
запазени за период от една година, като минимум 2 нови работни места следва да 15
бъдат запазени за период от две години след подаване на заявка за плащане:
Максимален брой точки по критерий 3: 15
4. 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:
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване
на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на 5
стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване
на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на 10
стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:
Максимален брой точки по критерий 4: 10
5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 10
равностойност на 50 000 евро:
6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от
Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в предходния 5
програмен период:
7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически
малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания 10
(когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на
дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):
Максимален брой точки: 100

ВАЖНО!!!:
В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“ прието с протокол на 28.04.2018 г. в случай, че две или повече
проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат
подрежда в низходящ ред по критерии:
1. „6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от
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Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в
предходния програмен период“
В случай, че след извършване на допълнително класиране по критерий 6, отново
има две или повече проектни предложения с еднакъв брой точки, проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред по критерий:
2. „5. „Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата
равностойност на 50 000 евро“;
В случай, че след извършване на допълнително класиране по критерий 5, отново
има две или повече проектни предложения с еднакъв брой точки, проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред според броя точки получени по критерий:
3. „3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост“
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата
крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или
по-голяма от 10 т.
Критериите и методиката за „Техническа и финансова оценка“ са представени в
Приложение № 2 към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за
информация.
23. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/КОНЦЕПЦИИТЕ
ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от
упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб
базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването
на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
За регистрацията е необходима актуална електронна поща. Този имейл адрес не трябва
да се променя в периода на кандидатстване и оценка до момента на сключване на
Административен договор за предоставяне на БФП. След регистрацията кандидатът
трябва да влезе в профила си и да намери процедурата на „МИГ Брезово, Братя
Даскалови” за прием на проектни предложения по помярка 4.1. от Стратегията за ВОМР.
Активира подаване на ново проектно предложение, в резултат на което на екрана се
зарежда формуляра за кандидатстване. Попълват се внимателно разделите на формуляра, в
съответствие с приложената към процедурата „Инструкция за попълване на формуляра за
кандидатстване“. В последния раздел на формуляра се прикачат всички придружаващи
документи, описани в т.24 на настоящите Условия за кандидатстване. Прикачените
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документи представляват сканирани копия на оригинали във формат .pdf, .PDF или
попълнени образци в съответния формат .doc, docx, .xls или.xlsx.
Документите, приложени към формуляра за кандидатстване, както и тези, представени от
кандидатите/бенефициентите в резултат на допълнително искане от КППП , трябва да
бъдат представени на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд
език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален
кодекс - да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда
документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и
има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от
легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.
Техническият процес свързан с представянето на проектното предложение е описан в
Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020 от 14 май
2016 г.
Допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите относно
декларираните обстоятелства и представените документи може да бъде предоставена само
по искане на оценителната комисия.
При попълване на формуляра за кандидатстване е необходимо периодично да се записва
въведената информация.
След като са попълнени всички раздели на формуляра и изискуемите документи бъдат
прикачени, кандидатът стартира проверка на така създаденото проектно предложение.
Системата показва наличието на грешки или липсваща информация, като дава възможност
за корекции и допълване.
Изчистеният от грешки формуляр се подава чрез бутона <ПОДАЙ ПРОЕКТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ>. В резултат се генерира файл, който трябва да се свали на компютъра.
Този файл е с разширение .isun и трябва да се подпише с електронен подпис на кандидата.
Подписаният файл трябва да е от вид или схема „Detached signature“. Изходният файл е с
разширение .p7s или друг подобен. Той се прикачва в системата и се подава проектното
предложение. Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се
представят при поискване.
Движението на подаденото проектно предложение може да се следи в профила на
кандидата в ИСУН 2020.
Проектното предложение за предоставяне на финансова помощ и приложените към него
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документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване
на договор за предоставяне на финансова помощ в писмена форма. При оттегляне на
проектното предложение кандидатът може да подаде ново, ако периодът на прием не е
изтекъл.
Условията за кандидатстване може да бъдат изменяни единствено при условията на чл.
26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.
Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ или оправомощено от него
лице. Разясненията се дават по отношение на настоящите 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 и в
ИСУН 2020 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
ВАЖНО!
Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се
осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.
За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на
изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите
от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в
ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл
адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.
24. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП
КАНДИДАТСТВАНЕ:
I. Общи документи:
1. Основна информация за проектното предложение във формат „.doc“ или „.docx”.
(Приложение № 1 от Документи за попълване)
2. Удостоверение за постоянен адрес издадено от съответната общинска администрация.
Представя се сканирано във формат „pdf”, “PDF” или “jpg” Документът е изискуем
само за кандидати ЗП – физически лица.
3. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат „xls“ или “xlsx”. (Приложение
№ 2 от Документи за попълване);
4. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни по образец
с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“. (Приложение № 3
от Документи за попълване);
5. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която
ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази процедура. Представя
се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
6. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
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лично от кандидата. Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
7. Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата; когато кандидат е ЮЛ,
свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния им управителен
орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство
за съдимост се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и
временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или
контрол по отношение на кандидата - ЮЛ, издадено не по-късно от 6 месеца преди
представянето му – представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
8. Документи доказващи липса на задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК
към държавата и към община за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, или
аналогични задължения, издадени не по-рано от един месец преди подаване на
проектното предложение (Удостоверение от НАП и Удостоверение от съответната
общината по адрес на кандидата) - представят се сканирани във формат „pdf“, „PDF”
или „jpg“;
9. Декларация съгласно Приложение № 4 от Документи за попълване (Приложение №
6 от Наредба № 22) от представляващия/те кандидата, когато кандидат е ЮЛ,
декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато
член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от
техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава,
както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на
кандидата - с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
10. Декларация за нередности съгласно Приложение № 5 от Документи за попълване
от представляващия/те кандидата; когато кандидат е ЮЛ, декларация се представя и
от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния
управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител
по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с
правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - с подпис/и,
печат и сканирана във формат „pdf“, „PDF” или „jpg“;
11. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП - Приложение № 13, указания за
попълване – Приложение № 13а и справка за обобщените параметри на предприятието Приложение № 13 б. Представя се във формат „pdf“, „PDF” или „jpg“;
12. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение
№ 7 от указанията за кандидатстване - Документи за попълване. Представя се във
формат „pdf“, „PDF” или „jpg“;
13. Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 8 от
указанията за кандидатстване - Документи за попълване. Представя се във формат
„pdf“, „PDF” или „jpg“;
14. Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 9 от Документи за попълване.
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Представя се във формат „doc“ или „docx“ и сканиран във формат „pdf“.
15. Декларация НСИ - Приложение № 10 от Документи за попълване (Приложение
№ 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба 22). Представя се във формат „pdf“, „PDF”
или „jpg“;
16. Декларация за неприложими документи – Приложение № 11 от Документи за
попълване - Приложение № 123_8_5 към Условията за кандидатстване по подмярка 19.2
на ДФЗ (Декларацията се подава в случаите, когато документите, включени в „Списък с
общи документи“ от Условия за кандидатстване, не са приложими за проектното
предложение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие”). Представя се във формат „pdf“, „PDF” или „jpg“;
17. Удостоверение за данъчна оценка на имота, който се придобива (когато е
приложимо). Представя се във формат „pdf“, „PDF” или „jpg“;
18. Бизнес План по образец, Приложение № 6а от документите за попълване) с
подпис/и, печат на всяка страница и сканиран. Представя се сканиран във формат
„pdf“, “PDF” или „jpg“;
19. Таблиците от бизнес плана (по образец, Приложение № 6б от документите за
попълване). Представят се във формат „xls” или „xlsx”.
20. Решение на компетентния орган на кандидата за кандидатстване по реда на
настоящата процедура. Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
21. Отчет за приходи и разходи и счетоводен баланс за последната приключена
финансова година или за последен приключен междинен период - Приложимо само за
кандидати ЮЛ (документите са изискуеми когато кандидатите ЮЛ са регистрирани
в годината на кандидатстване или ако отчетът за предходната година не е публикуван
в Търговския регистър.) Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
22. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията
за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи,
които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството
(когато е приложимо). Представя се сканирана във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
23. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за
предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица).
Представя се сканирана във формат „pdf“, „PDF” или „jpg“ (когато е приложимо);
24. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на
стопанството. Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с
намерение за засаждане/засяване, кандидатът предоставя и декларация с данни за
предходната стопанска година (по образец, Приложение №17 от документи за
попълване). Представя се във формат „pdf“.
25. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и
12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен
обем. Кандидатът представя същите документи или заповеди и за предходната стопанска
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година, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение.
(когато е приложимо). Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
26. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП , и анкетни
формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват
животни. Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за
засаждане/засяване, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по реда на
наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година.
(когато е приложимо). Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
27. Справка-декларация за приходите от продажба от земеделска дейност, производство
на преработена земеделска продукция и услуги, директно свързани със земеделската
дейност – приложима за кандидати юридически лица с изключение на такива, които са
създадени до 1 година преди датата на кандидатстване (по образец, Приложение №18
от документи за попълване). Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или
„jpg“;
28. Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители (когато е
приложимо). - важи за кандидати признати групи/организации на производители.
Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
29. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на
групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (по
образец, Приложение №14 от документи за попълване) (когато е приложимо).
Представя се сканиран във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
30. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството – приложимо
при кандидатстване за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и
прибиране на реколтата. (по образец, Приложение № 15). Представя се сканиран във
формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
31. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната
среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/
разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по
околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция),
издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо). Представя се сканирано
във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
32. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на
инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не поСдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
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малък от 6 години, считано от датата на подаване проектното предложение (когато е
учредено срочно право на строеж) - в случай на кандидатстване за разходи за
строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или
пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж,
съгласно Закона за устройство на територията. Представя се сканирано във формат
„pdf“, “PDF” или „jpg“;
33. Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или
земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за
срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение,
вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя -и
регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ. Представя се сканирано във
формат „pdf“, “PDF” или „jpg“ - в случай на кандидатстване за разходи за:
1. закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения,
необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради
и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж,
съгласно ЗУТ;
2. строително-монтажни работи извън случаите по т. 31;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
4. Документ по т.32 не се изисква при кандидатстване за подпомагане за
закупуване на земеделска техника и специализирани транспортни средства,
които:
• не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
• поради своето естество или предназначение не се използват в
затворени помещения.
34. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата,
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на
проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените
строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно
ЗУТ - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“.
35. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или
"Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на ЗУТ и
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.
51 от 2001 г.) - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни
работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно
ЗУТ. - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
36. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение
за строеж - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни
работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ . Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
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Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
37. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице - важи в случай, че
проектът включва разходи за строително-монтажни работи . - Представя се
сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
38. Разрешение за строеж - важи в случай, че проектът включва разходи за строителномонтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за
строеж съгласно ЗУТ . - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
39. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ - важи в случай, че
проектът включва разходи за преместваеми обекти. - Представя се сканирано във
формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
40. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване,
изготвен и съгласуван от правоспособно лице – важи за разходи по т. 2 от Раздел „14.1.
Допустими разходи“ от настоящите Условия за кандидатстване. - Представя се
сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
41. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на
инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен
ДДС и срок за изпълнение - важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител
по чл. 5 и 6 от ЗОП. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към
договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен
носител (по образец Приложение 12 от Документи за попълване). Представя се
сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“. Приложение 12 КСС се представя и
във формат „xls“ или “xlsx”.
42. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски. Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на
активи чрез финансов лизинг. Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или
„jpg“
43. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока
на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента,
подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или
евро с посочен ДДС ведно с направено от кандидата запитване за оферти съгласно
Приложение № 4 към Условията за кандидатстване/Документи за информация.- В случай,
че разходът, за който се кандидатства с проектното предложение Е ВКЛЮЧЕН в
списък с референтни разходи, публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие” и
към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за информация – Приложение №
3. Не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга
недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или
общински органи и институции. Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или
„jpg“
44. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
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наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на
активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени
от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 4 към Условията за
кандидатстване/Документи за информация. - В случай, че разходът, за който се
кандидатства с проектното предложение НЕ Е ВКЛЮЧЕН в списък с референтни
разходи, публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие” и към настоящите
Условия за кандидатстване/Документи за информация – Приложение № 3. Не се отнася
при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и
институции. Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
45. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител - важи в случаите, когато
кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП, а когато избраната оферта
не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора Представя
се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
46. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване
на заявлението за подпомагане - важи в случаите на разходи по т. 13 от Раздел „14.1.
Допустими разходи“ от настоящите Условия за кандидатстване. - Представя се
сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
47. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на
подаване на заявлението за подпомагане - важи в случай, че се проектът включва разходи
за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. Представя се
сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
48. Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и
предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за
водене на регистър - важи в случай, че проектът включва разходи за производство на
пчелни майки по т. 5 от Раздел „14.1. Допустими разходи“ от настоящите Условия за
кандидатстване. - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
49. Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за
изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или Договор за
извършване на услуга "водоподаване за напояване" (за проекти с включени инвестиции
за напоителни системи). - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
50. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от
директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към
Министерството на околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното
предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за
управление на риска от наводнения (предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ,
ведно с документа по т. 30 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи). Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
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51. Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра
към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да
проектира системи за напояване (за проекти с включени инвестиции за напоителни
системи). Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“
52. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите
на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно
българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък (когато е
приложимо). Представят се сканирани във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
53. Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта
са насочени към постигане на стандартите на ЕС. (когато е приложимо) Представят се
сканирани във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
54. Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената
система съобразно изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите
за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и
реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи ,
изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от
Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – важи в случай на разходи за подобряване на
енергийната ефективност т. 2 от Раздел „14.1. Допустими разходи“ от настоящите
Условия за кандидатстване. - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или
„jpg“
55. Декларация по чл. 33, ал. 6 от ЗЕЕ , придружена с доказателства за подаването пред
АУЕР - важи в случаите, предвидени в ЗЕЕ - важи в случай на разходи за подобряване на
енергийната ефективност т. 2 от Раздел „14.1. Допустими разходи“ от настоящите
Условия за кандидатстване. - Представя се сканирано във формат „pdf“, “PDF” или
„jpg“
II. Специфични документи, доказващи съответствие с критериите за подбор:
1. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с
контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за
осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда
на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от
контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице,
удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано
ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет
на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява
точки по критерий „2. Подпомагане на биологичното производство“ ) Представят се
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сканирани във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
2. Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите
в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда. (представя се в случай,
че кандидатът заявява точки по критерий „4. Подпомагане на проекти с инвестиции,
свързани с опазване на околната среда“ ) Представят се сканирани във формат „pdf“,
“PDF” или „jpg“;
3. Документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии,
които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията
от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво
(OB L 193, 21 юли 2015 г.). (представя се в случай, че кандидатът заявява точки по
критерий „4. Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната
среда“ ) Представят се сканирани във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
4. Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо
кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №16 от документи за
попълване) (когато е приложимо). (представя се в случай, че кандидатът заявява точки по
критерий „3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост“ )
Представят се сканирани във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
5. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд или
Ведомост за заплати (което и когато е приложимо). (представя се в случай, че
кандидатът заявява точки по критерий „3. Подпомагане на проекти, осигуряващи
допълнителна устойчива заетост“ ) Представят се сканирани във формат „pdf“,
“PDF” или „jpg“;
6. Декларация уязвими групи Приложение № 19. от Документи за попълване) (когато е
приложимо). (представя се в случай, че кандидатът заявява точки по критерий „7.
Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и
хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания“ ) Представят се
сканирани във формат „pdf“, “PDF” или „jpg“;
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25. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за
кандидатстване:
1. Първи срок за прием на проекти:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 13.12.2018 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения:12.03.2019 г. 16.00 часа.
Размер на БФП по първи прием: 690 000 лв.
2. Втори срок за прием на проекти:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 14.05.2019 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения:17.06.2019 г. 16.00 часа.
Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.
3. Трети срок за прием на проекти:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 12.08.2019 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения:16.09.2019 г. 16.00 часа.
Размер на БФП по трети прием –остатъчни средства след предходните приеми.
Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди
изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес:
migb_bd@abv.bg . Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ
или оправомощено от него лице. Разясненията които се дават по отношение на
настоящите 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 Брезово, Братя
Даскалови“ (http://mig.brezovo.bg) и на страницата на ИСУН в срок до две
седмици преди изтичането на срока за кандидатстване
26. АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път
чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .
27. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Съответствието с критериите за подбор на проектите се преценява към датата на
подаване на проектното предложение съобразно приложените към него документи. В
раздел 11 на електронния формуляр:
•

За присъждане на съответните точки по критерий 1. "Подпомагане на
приоритетни за територията сектори в селското стопанство" кандидатите
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•

•

•

следва да предоставят информация за: 1. Вид на културите и размер на
площите, които се отглеждат в стопанството и са включени в проекта; 2. Размер,
вид и стойност на заявените допустими инвестиционни разходи по проекта
насочени в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и
"Етеричномаслени и медицински култури"; 3. Размер, вид и стойност на заявените
допустими инвестиционни разходи по проекта насочени в други сектори; 4. "%" на
заявените допустими разходите спрямо общия размер на допустимите разходи,
свързани със сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и
"Етеричномаслени и медицински култури"; 5. "%" на заявените допустими
разходите спрямо общия размер на допустимите разходи, свързани с други
сектори;
За присъждане на съответните точки по критерий 2. "Подпомагане на
биологичното производство" кандидатите следва да предоставят информация
относно (когато е приложимо): 1. Вид на културите и размер на площите, които
се отглеждат посредством биологични методи; 2. Размер, вид и стойност на
заявените допустими инвестиционните разходи пряко свързани с биологичното
производство; 3. "%" на заявените допустими разходите спрямо общия размер на
допустимите разходи, пряко свързани с биологично производство.
За присъждане на съответните точки по критерий 3. " Подпомагане на
проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост" кандидатите следва
да предоставят информация относно (когато е приложимо): 1. Брой на новите
работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за
период от една година; 2. Брой на новосъздадените работни места, който
кандидата смята да запази за минимум 1 година след подаване на заявка за
окончателно плащане; 3. Брой на новосъздадените работни места, който кандидата
смята да запази за минимум 2 година след подаване на заявка за окончателно
плащане;
За присъждане на съответните точки по критерий 4. „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" кандидатите следва да предоставят информация относно
(когато е приложимо): 1. Кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване
компонентите на околната среда, както и тяхната стойност; 2. Кои са
инвестиционните разходи в технологии, които водят до намаляване на емисиите
съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане
на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли
2015 г.) и какъв е техния размер; 3. Какъв „%“ от общите допустими разходи по
проекта са свързани с опазване на околната среда;
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•

За присъждане на съответните точки по критерий 7. "Проектът е на кандидат
представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в
затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания" кандидатите
следва да посочат (когато е приложимо): три имена; ЕГН и към коя от
идентифицираните уязвими групи попада лицето (кандидат физическо лице ЗП
или кандидат ЕТ - ЗП или лице притежаващо повече от 50% от дяловете и
капитала в кандидат ЮЛ - ЗП)

2. В случай, че изпълнението на условията по критериите е станало основание за
класиране на кандидата пред други кандидати по настоящите Условия за кандидатстване,
той се задължава да подържа съответствие с критериите в срока на мониторинг след
извършване на окончателното плащане.
3. „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ си запазва правото да извършва промени в Условията
за кандидатстване в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал.7 от ЗУСЕСИФ.
4. Уникален регистрационен номер (УРН) на кандидата
В раздел 11 на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата в ИСУН2020,
с цел набавяне на пълен набор от данни за издаване на уникален регистрационен номер
(УРН) от Държавен фонд „Земеделие“, в съответното поле е необходимо да се попълни:
1/ Следната информация за издаване на уникален регистрационен номер:
ЕГН/ЛНЧ (Личен номер на чужденец); Документ за самоличност (№, дата на издаване,
валидност); Данни за представляващия юридическо лице, вкл. ЕГН, пол и възраст за
представляващия (когато е приложимо); Седалище и/или адрес по местоживеене (когато е
приложимо); Адрес за кореспонденция;
ИЛИ
2/ Да се въведе УРН (в случай, че вече е издаден на кандидата).
5. В раздел 11 на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата,
кандидатите задължително декларират следното:
„Декларирам, че:
Съм запознат и съм съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма
за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Посочените от мен факти и обстоятелства са верни и съм съгласен да бъдат проверени на
място от служители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., ДФ „Земеделие“, от
служители на УО на програмите, включени в стратегията, и от упълномощени
представители на Европейската комисия.
Прикачените документи в т. 12 са сканирани оригинали и представляват истински
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оригинали.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от НК за
предоставени от мен неверни данни и документи“.
6. В т. 11 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят
информация за съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики
на ЕС посочени в раздел 17 от Условията за кандидатстване.
28. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Документи за попълване:
Приложение № 1 Основна информация за проектното предложение
Приложение № 2 Таблица за допустими инвестиции
Приложение № 3 Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни
(Приложение № 12 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ)
Приложение № 4 Декларация Образец по Приложение № 6 от Наредба № 22/14.12.2015 г.
Приложение № 5 Декларация за нередности
Приложение № 6 а Бизнес План
Приложение № 6 б Таблици към Бизнес План
Приложение № 7 Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта
Приложение № 8 Декларация за липса на изкуствено създадени условия
Приложение № 9 ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ
Приложение № 10 Декларация за НСИ
Приложение № 11 ДЕКЛАРАЦИЯ за неприложимост на документи
Приложение № 12 Количествено-стойностни сметки
Приложение № 13 Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП
Приложение № 13 а Указания за попълване на Декларация за обстоятелствата по по чл.3
и чл.4 от ЗМСП
Приложение № 13 б Справка за обобщените параметри на предприятието – ЗМСП
Приложение № 14 Справка – декларация за обработваната земя/отглежданите животни от
членовете на групата/организацията на производители, с които участват в
групата/организацията – ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО ОТ КАНДИДАТИ
ГРУПИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Приложение № 15 Декларация за наличната самоходна земеделска техника в
стопанството
Приложение № 16 Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната
спрямо кандидатстването календарна година
Приложение № 17 Декларация за изчисляване на минималния стандартен производствен
обем
Приложение № 18 Справка-декларация за приходи от продажби от земеделска дейност
Приложение № 19 Декларация уязвими групи.
2. Документи за информация:
Приложение 1 Критерии и методика АСД
Приложение 1а Контролен лист от извършена проверка за допустимост и основателност
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на разходите, размера на заявената БФП и допустимост на БИЗНЕС ПЛАН
Приложение 2 Критерии и методика ТФО
Приложение 3 Списъци с активи, за които са определени референтни цени 2018 г.
Приложение 4 Запитване за оферта
Приложение 5 Ръководство за подаване на проектни предложения
UGuide_MS_ISUN2020_eProject_v 6.0
Приложение 6 Указания за попълване на Формуляр в ИСУН
Приложение 7 Калкулатор земеделска техника
Приложение 7а Инструкция за ползване на калкулатор за земеделска техника
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