ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)
НА МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД
Описание на исканите промени и мотивите за тях:
Промяна
№
1.

ТЕКСТ СЪГЛАСНО СВОМР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“
Допустими разходи - съгласно чл. 32 на Наредба № 9 от 21.03
2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
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

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“
Допустими разходи - В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по
мярката се предоставя под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими 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
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храсти и дървесни видове, използвани за производство на
биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените
стандарти на ЕС съгласно приложение № 8, включително чрез
финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за
пчеларство и съответно оборудване, необходимо за
производството на мед и други пчелни продукти, както и за
развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов
лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи
стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи
финансова помощ по подмярка 6;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за земеделските производствени дейности
и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима
собственост, необходими за изпълнение на проекта,
предназначени за земеделските производствени дейности на
територията на селски район съгласно приложение № 4;
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

процес, включително за опазване компонентите на околната
среда, получаване на топлинна и/или електроенергия,
необходими за земеделските дейности на стопанството и
подобряване на енергийната ефективност, съхранение и
подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения,
включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни
дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи
храсти и дървесни видове, използвани за производство на
биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените
стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство
и съответно оборудване, необходимо за производството на мед
и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчелимайки, 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,
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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.

предназначени за земеделските производствени дейности на
територията на селски район;
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. разходи за рехабилитация на съществуващи и
изграждане на нови напоителни системи и оборудване,
включващи изграждането на нови и подобряване на
съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни
съоръжения, вкл. Кладенци и съоръжения за съхранение на
вода, както и закупуване на техническо оборудване за
тяхната експлоатация, вкл. Нови тръбопроводи, системи за
капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени
станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на
водата и други.
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;
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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.
Мотиви и правно основание – промяна на нормативната
уредба чл. 39 ал. 1 т. 1 от Наредба 22/2015г., изменение в
ЗПЗП и отпадане на правното основание за издаване на
наредби по мерките от ПРСР 2014-2020г.
Изброени са всички други допустими разходи, за които се
отнася препратката към Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за
прилагане на подмярка 4.1.

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,
Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г.
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850,
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2.

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“
Критерии за избор на проекти

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“
Критерии за избор на проекти

Критерии

Точки

Критерии

Точки

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или
едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не
навършени години, към датата на кандидатстване

15

2. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или
едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не
навършени години, към датата на кандидатстване

15

15

2. Дейностите по проекта са в областта на производството
на продукти от чувствителните сектори
- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.
- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.
- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 20 т.

20

3. Проектът създава нови работни места
- до 2 работни места – 5 точки
- над 2 работни места – 10 точки

10

3. Проектът създава нови работни места
- до 2 работни места – 5 точки
- над 2 работни места – 10 точки

10

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на
населени места, попадащи в необлогадетелстван район

10

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на
населени места, попадащи в необлогадетелстван район

10

2. Дейностите по проекта са в областта на производството
на продукти от чувствителните сектори
- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.
- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т.
- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 20 т.

5. Иновативност - въвеждане на нови за територията
практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над
30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са
свързани с иновации в стопанството
6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи
са за подобряване на енергийната ефективност на
предприятието

10

10

5. Иновативност - въвеждане на нови за територията
практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над
30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са
свързани с иновации в стопанството
6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи
са за подобряване на енергийната ефективност на
предприятието
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7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за
подобна инвестиция

10

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за
подобна инвестиция

10

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към
околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 5 т.

5

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към
околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици
на стоки и/или услуги

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици
на стоки и/или услуги

5

10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и
съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на
МИГ
Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и
изпълним -5 т.
- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите
иОБЩО
приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.

10

100

10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и
съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на
МИГ
Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и
изпълним -5 т.
- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите
иОБЩО
приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.

10

105

Мотиви и правно основание – допусната техническа грешка
при пренасяне и сумиране на точките в общия сбор.
3.

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на
селскостопански продукти“
Допустими разходи :
Съгласно чл. 30 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и
други недвижими активи, свързани с производството и/или

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на
селскостопански продукти“
Допустими разходи :
В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
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маркетинга, включително такива, използвани 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 производствения процес по
преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане,
замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или
продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови
технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници за собствените нужди на предприятието,
включително чрез преработка на растителна и животинска
първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване
и контрол на качеството и безопасността на суровините и
храните;
3. 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 производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими
имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени
за производствени дейности на територията на МИГ;

социален
фонд,
Кохезионния
фонд,
Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под
формата на възстановяване на действително направени и
платени допустими разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други
недвижими активи, свързани с производството и/или
маркетинга, включително такива, използвани 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 производствения процес по
преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а)
преработка,
пакетиране,
включително
охлаждане,
замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или
продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови
технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници за собствените нужди на предприятието,
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5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на
специализирани транспортни средства, включително хладилни
такива, за превоз на суровините или готовата продукция,
използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на
лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени
са на територията на предприятието и са пряко свързани с
нуждите на производствения процес, включително чрез
финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с
новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 на
Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“: , включително чрез финансов лизинг;
8. разходи за достигане на съответствие с международно
признати стандарти за системи за управление, разходи за
въвеждане на добри производствени практики, системи за
управление на качеството и подготовка за сертификация в
предприятията само когато тези разходи са част от общ проект
на кандидата;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти,

включително чрез преработка на растителна и животинска
първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и
контрол на качеството и безопасността на суровините и
храните;
3. 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 производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти,
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за
производствени дейности на територията на МИГ;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на
специализирани транспортни средства, включително хладилни
такива, за превоз на суровините или готовата продукция,
използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на
лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени
са на територията на предприятието и са пряко свързани с
нуждите на производствения процес, включително чрез
финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с
новоприети стандарти на Съюза за постигане на
съответствие с Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3,
Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993
г. за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 2014
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инженери и консултанти, консултации за икономическа
устойчивост на проекти, 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 - 10.

4.

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или

г. за специфичните изисквания към производството на
суровини и храни от животински произход в кланични
пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара,
включително чрез финансов лизинг.
8. разходи за достигане на съответствие с международно
признати стандарти за системи за управление, разходи за
въвеждане на добри производствени практики, системи за
управление на качеството и подготовка за сертификация в
предприятията само когато тези разходи са част от общ проект
на кандидата;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за
регистрация на търговски марки и процеси, необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа устойчивост на
проекти, 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 - 10.

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
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разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.
Критерии за избор на проекти
Критерии

разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.
Критерии за избор на проекти
Точки

Критерии

Точки

1. Дейностите по проекта се осъществяват в селата

20

1. Дейностите по проекта се осъществяват в селата

20

2. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на
качеството на живот в района

20

2.Проектът предлага нови инициативи за повишаване на
качеството на живот в района

20

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна
и обществена значимост за територията

10

3. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна
и обществена значимост за територията

10

4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или
Читалище

10

4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или
Читалище

10

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за
същата дейност по други програми

10

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за
същата дейност по други програми

10

6. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на
услуги на уязвими групи от населението

10

6. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на
услуги на уязвими групи от населението

10

7. Дейностите по проекта включват изграждането на
достъпна инфраструктура за хора с увреждания

10

7. Дейностите по проекта включват изграждането на
достъпна инфраструктура за хора с увреждания

10

5

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към
околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 5 т.

5

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици
на стоки и/или услуги

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към
околната среда
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,
опазващи околната среда - 5 т.
9. Проектът предвижда използването на местни доставчици
на стоки и/или услуги
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10.Проекта ще създаде работни места при изпълнение на
допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна
ръка - над 5 души /
ОБЩО

4.

5.

5

100

10.Проекта ще създаде работни места при изпълнение на
допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна
ръка - над 5 души /
ОБЩО

5

105

Мотиви и правно основание – допусната техническа
грешка при сумиране на точките в общия сбор.
Мярка 1.6 /ОПРЧР/
Мярка 1.6 /ОПРЧР/
„Подобряване на равния достъп до възможностите за учене „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене
през целия живот за всички възрастови групи“
през целия живот за всички възрастови групи“
Бюджет на мярката - 300 000 лева

Бюджет на мярката - 100 000 лева .

Мярка 2.3 /ОПРЧР/
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес”

Мотиви и правно основание – допусната техническа грешка,
извършена е корекция съгласно Финансов план на СВОМР.
Мярка 2.3 /ОПРЧР/
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес”

Бюджет на мярката - 480 000 лева

Бюджет на мярката - 680 000 лева .
Мотиви и правно основание – допусната техническа грешка,
извършена е корекция съгласно Финансов план на СВОМР.
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