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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

На 10.02.2021 г. Председате-

лят на Управителния съвет на 

„МИГ Перущица-Родопи” - г-жа 

Румяна Самоковарева и г-жа 

Мария Витанова-Вълканова, 

кмет на община Перущица 

подписаха договор за предос-

тавяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширява-

нето на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ 

от Стратегията за водено 

от общностите местно раз-

витие (СВОМР). Проектното 

предложение на община Перу-

щица предвижда реконструк-

ция на площадно простран-

ство и доставка на 2 броя 

спирки за нуждите на градски 

транспорт, които се намират 

пред автогарата и участъка 

от бул. „Иван Вазов“ до вхо-

да на централната градина. 

Предвижда се направа на нови 

бордюри и тротоари, изграж-

дане на остров за чакащите 

пътници върху площадното 

пространство, фрезоване на 

съществуващата настилка 

и преасфалтиране и нанасяне 

на улична маркировка на обща 

стойност 61 304,54 лв. без 

ДДС, които 100 % са безвъз-

мездна финансова помощ.

През месец април (26.04.2021 

г.) се подписа втория тристра-

нен договор между „МИГ Пе-

рущица – Родопи”, Община 

Родопи и ДФ „Земеделие” за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаване-

то, подобряването или раз-

ширяването на всички видове 

ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА 

ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

малка по мащаби инфраструк-

тура“ от мярка 7 „Основни ус-

луги и обновяване на селата 

в селските райони“ от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г.“ от 

СВОМР на МИГ. Подписите 

положиха г-жа Румяна Само-

коварева - Председател на УС 

на „МИГ Перущица-Родопи” и 

г-н Павел Михайлов – Кмет на 

Община Родопи. Проектът е 

за изграждане на детски пло-

щадки за деца от 3 до 12 го-

дини, доставка и монтаж на 

оборудването, озеленяване, 

облагородяване на терена и 

извършване на рекреационни 

дейности, както и изгражда-

не на вертикална планировка 

в селата Кадиево и Оризари на 

обща стойност 89 508,58 лв.  

без ДДС. 
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ПОДПИСАНИ СА ОЩЕ ПЕТ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЯРКА 

4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СВОМР НА „МИГ 

ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ”

През периода май-юни 2021 г. 

Председателят на Управител-

ния съвет на „МИГ Перущи-

ца-Родопи” - г-жа Румяна Са-

моковарева подписа нови пет 

договора с бенефициенти за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделските 

стопанства” от СВОМР на 

МИГ, както следва:

• Земеделски производител 

Манол Маринов Анастасов 

от гр. Перущица с проектно 

предложение за „Закупуване 

на специализирана техника 

за отглеждане на бадемови 

насаждения“. По проекта 

се предвижда закупуване 

на трактор, фреза, диско-

ва брана, мулчер, пръскачка 

и косачка с изместване на 

обща стойност 173 670,00 

лв. без ДДС, от които 60 

920,58 лв. без ДДС са без-

възмездна финансова по-

мощ.

• Земеделски производител 

Марио Павлов Томов от 

с. Крумово, общ. Родопи с 

проектно предложение за 

„Закупуване на земедел-

ска техника за нуждите на 

стопанството на ЗП Марио 

Томов“. По проекта се пред-

вижда закупуване на трак-

тор, Г-образна машина за 

контурна резитба и венти-

латорна пръскачка на обща 

стойност 142 444,36 лв. с 

ДДС, от които 69 218,81 лв. 

с ДДС са безвъзмездна фи-

нансова помощ.

• Земеделски производител 

Верка Запрянова Тилева от 

гр. Перущица с проектно 

предложение за „Създаване 

на трайни насаждения от 

десертно грозде, кайсии 

и череши и закупуване на 

земеделска техникаа“. По 

проекта се предвижда заку-

пуване на трактор, плуг, вен-

тилаторна пръскачка, лоза-

ро-овощарски култиватор, 

както и създаване на близо 

40 дка трайни насаждения 

от десертно грозде, череши 

и кайсии на обща стойност  

121 366,62 лв. с ДДС, от кои-

то 60 357,47 лв. с ДДС са 

безвъзмездна финансова по-

мощ.

• Земеделски производител 

Иванка Николова Стойчева 

от гр. Перущица с проектно 

предложение за „Създаване 

на трайни насаждения от 

череши и закупуване на земе-

делска техника“. По проек-

та се предвижда закупуване 

на трактор, мулчер с хидра-

влично изместване, задно 

окачване, лозаро-овощарска 

автоматично отклоняваща 

се активна зъбна брана, как-

то и създаване на около 13 

дка трайни насаждения от 

череши на обща стойност  

192 904,70 лв. с ДДС, от 

които 74 621,52 лв. с ДДС 

са безвъзмездна финансова 

помощ.

• Земеделски производител 

Виолета Красимирова Ива-

нова от с. Браниполе, общ. 

Родопи с проектно пред-

ложение за „Закупуване 

на земеделска техника за 

нуждите на стопанството 

на ЗП Виолета Красимиро-

ва Иванова“. По проекта 

се предвижда закупуване 

на трактор, прикачна вен-

тилаторна пръскачка и 

шредер на обща стойност  

100 800,00 лв. с ДДС, от 

които 50 400,00 лв. с ДДС 

са безвъзмездна финансова 

помощ.
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УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СВОМР НА „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ”

През периода януари-юни 2021 г.  
двама бенефициенти успешно 
реализираха своите одобрени 
проекти по мярка 4.1„Инвес-
тиции в земеделските сто-
панства” от СВОМР на МИГ. 
Договорите с двама от тях 
бяха подписани през декември  
2019 г., като дейностите по 
проектите бяха изпълнени още 
през лятото на 2020 г. и бяха 
подадени заявки за окончател-
но плащане. ДФ „Земеделие” 
извърши проверка на изпълне-
ните дейности и извършени 
разходи по проектите и през 
2021 г. изплати на бенефици-
ентите безвъзмездната фи-
нансова помощ по сключените 
договори, както следва:
• ЗП Светослав Луканов от 

с. Браниполе, общ. Родопи 
с проект за „Закупуване на 
селскостопански машини 
за нуждите на Светослав 
Стефанов Луканов”. Земе-
делският производител е 
с основен предмет на дей-
ност отглеждане на овощни 
видове – череши и орехи, с 
обща площ 459,143 дка, на-
миращи се в землищата на 
с. Браниполе и гр. Перущица. 
Изпълнението на проектно-
то предложение има за цел 
да модернизира агро-меро-
приятията, извършвани в 
стопанството, в резултат 
на което да се подобри кон-
курентоспособността на 
кандидата в локален и реги-
онален план, както и услови-
ята на труд в стопанство-
то. В частност цялата 
инвестиция по проектното 
предложение е предвидена 

за отглеждането на 128 дка 
череши, което значително 
ще подобри процесът по 
тяхното отглеждане, кул-
тивиране и обгрижването 
им, както и събирането и 
транспортирането на пло-
довете. В изпълнение на 
договора за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ са закупени трактор 
с кабина Kubota M5101N, 
преден ВОМ, предна навес-
на система, допълнителен 
комплект тревни гуми с фи-
ксирани джанти Nokian TRI-
2-Profil, прикачна вентила-
торна пръскачка Continental 
EURO 3300, мулчер с хидра-
влично изместване, предно 
и задно окачване OMARV 
CUNEO 260, навесна маши-
на за впръскване на течни 
торове Continental LP1000 и 
платформа за транспорти-
ране RP3 на обща стойност 
193 336,00 лв. без ДДС, от 
които 89 556,28 лв. без ДДС 
са безвъзмездна финансова 
помощ.

• „Елис Фрут“ ЕООД със се-
далище с. Цалапица, общ. 
Родопи с проект за „Заку-
пуване на специализирана 
селскостопанска техника” 
за отглеждане на 36,463 дка 

вишни и 14,00 дка череши в 
землището на с. Цалапица, 
общ. Родопи. В изпълнение 
на договора за предоста-
вяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ са закупени 
машина за събиране на пло-
дове SFAMASZ OSA, прикач-
на пръскачка FLORIDA PLN.
PE 1000, шредер ZANON TFZ 
1600, активна отклоняваща 
секция за шредер ZANON IT/
TFZ, електрическа лозаро 
овощарска ножица ZANON 
TIGER ZT – 40 на обща 
стойност 101 732,00 лв. без 
ДДС, от които 39 313,49 лв. 
без ДДС са безвъзмездна 
финансова помощ. С реа-
лизирането на проекта се 
цели увеличаване на произ-
водителността, увелича-
ване на средния добив от 
еденица площ, намаляване 
на разходите за прибиране 
на реколтата, по-качест-
вени обработки на почва-
та и навременно извърш-
ване на агротехническите 
мероприятия, подобряване 
качеството на продукция-
та, увеличаване на конку-
рентноспособността на 
произвежданата селскосто-
панска продукцияи не на по-
следно място подобряване 
условията на труд. 
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ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА 
BG06RDNP001-19.444 - МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ - ПОДМЯРКА 7.5. 

„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, 
ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 НА ПРСР 2014-2020 Г. 

През периода април-юни 2021 
година Сдружение „МИГ Перу-
щица – Родопи” проведе обуче-
ния по Стратегията за водено 
от общностите местно раз-
витие на тема „Подготовка, 
изпълнение и отчитане на про-
екти” в 2 /две/ населени места 
от територията на МИГ – на 
27.04.2021 г. в село Брестови-
ца и на 25.06.2021 г. в сградата 
на общинска администрация 
на Община Родопи. Обучени-
ята са част от планираните 
дейности за 2021 година, пред-
назначени за популяризиране-
то на Стратегията за ВОМР 
и прилагане на подхода ВОМР. 
За участие в обученията бяха 
поканени всички кандидати с 
одобрени от МИГ проектни 
предложения, всички бенефи-
циенти с подписани договори 
към СВОМР на МИГ Перущица - 
Родопи през програмен период 
2014-2020 г., както и местни 
лидери и заинтересовани лица. 
На обученията бяха предста-

На 04.05.2021 г. приключи оцен-

ката на постъпилите проект-

ни предложения в рамките 

на първи краен срок – 17:00 

часа на 01.03.2021 г. по про-

цедура за подбор на проектни 

вени мерките за кандидат-

стване по СВОМР на „МИГ 

Перущица – Родопи”, Разра-

ботване на проектни предло-

жения по мерки, финансирани 

от СВОМР на МИГ, условията 

за изпълнение на проекти по 

процедурите за предоставя-

не на безвъзмездна финансова 

помощ, обявени от МИГ Перу-

щица - Родопи, последовател-

ността на действията от 

страна на бенефициентите 

и техните задължения, отчи-

тане на проекти, индикатори, 

съхраняване на документация. 

В процеса на обученията при-

състващите бяха запознати с: 

• Провеждане на обществени 

поръчки за избор на изпълни-

тели съгласно ЗОП; 

• Провеждане на избор на из-

пълнители съгласно ПМС 

160; 

• Застраховки – сключване и 

поддържане; 

• Задължения на бенефициен-

BG06RDNP001-19.444 МИГ Пе-

рущица-Родопи - Подмярка 7.5. 

„Инвестиции за публично полз-

ване в инфраструктура за от-

дих, туристическа информация 

и малка по мащаб туристиче-

тите съгласно утвърдени-
те Условия за изпълнение на 
проекти и Административ-
ния договор за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ; 

• Авансово плащане – банкова 
гаранция; запис на заповед; 

• Междинно плащане; 
• Окончателно плащане. 

След представяне на информа-
цията с присъстващите бяха 
проведени дискусии. 

ска инфраструктура” от мяр-

ка 7 на ПРСР 2014-2020 г. с 

наличен бюджет по мярката в 

размер на 173 745,00 лв. В рам-

ките на определения срок по 

процедурата постъпиха три 
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проектни предложения: 

• Проект: „Изграждане на 
обществена туристиче-
ска инфраструктура- еко 
кът за отдих в местност-
та „Свети Никола“ в земли-

щето на община Перущица 

в ПИ № 55909.323.76, кв.65, 

гр. Перущица” на стойност 

73 727,40 лв. без ДДС с кан-

дидат Община Перущица; 

• Проект: „Изграждане и 
реконструкция на турис-
тическа инфраструкту-
ра в населени местна на 
територията на Община 
Родопи - с. Брестник и с. 
Крумово; възстановяване 
и благоустрояване на зона 
за отдих в с. Първенец, Об-
щина Родопи и поставяне 
на дървена къща - инфор-
мационен център в с. Лил-
ково, Община Родопи” на 

стойност 100 000,00 лв. без 

ДДС с кандидат Община Ро-

допи;

• Проект: „Повишаване на 
туристически потенциал 
на община „Родопи”, чрез 

създаване на рекламен ви-

део филм за територията 

на Община „Родопи” и по-

ставяне на обемни букви в 

селата с население над 2 

501 души – Цалапица, Пър-

венец, Брестовица, Ягодово, 

Браниполе, Крумово, Устина, 

Марково” на стойност 41 

420,00 лв. без ДДС с канди-

дат Община Родопи;

След извършена оценка от Ко-

мисията за подбор на проект-

ни предложения в рамките на 

наличния бюджет по мярката 

са одобрени за финансиране 

проектните предложения на 

Община Перущица „Изгражда-
не на обществена туристи-
ческа инфраструктура - еко 
кът за отдих в местността 
„Свети Никола“ в землището 
на община Перущица в ПИ № 
55909.323.76, кв.65, гр. Перу-
щица” и на община Родопи „Из-
граждане и реконструкция на 
туристическа инфраструк-
тура в населени местна на 
територията на Община Ро-
допи - с. Брестник и с. Крумо-
во; възстановяване и благоу-
строяване на зона за отдих в 
с. Първенец, Община Родопи 
и поставяне на дървена къща 

- информационен център в 
с. Лилково, Община Родопи” 
на общата стойност на 173 

727,40 лв. 

Неусвоеният финан-

сов ресурс по процедура 

BG06RDNP001-19.444 МИГ Пе-

рущица-Родопи - Подмярка 7.5. 

„Инвестиции за публично полз-

ване в инфраструктура за от-

дих, туристическа информация 

и малка по мащаб туристи-

ческа инфраструктура” от 

мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.  

е 17,16 лв. и е под определения 

в Условията за кандидатства-

не минимален размер на общи-

те допустими разходи за едни 

проект. Предвид размера на 

остатъчния финансов ресурс 

вторият прием няма да се про-

веде.

УЧАСТИЕ КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО 
И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПОДМЯРКА 19.3 

„ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 
МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ ПРСР 2014-2020

На 30.04.2021 г. Сдруже-

ние „МИГ Перущица – Родо-

пи” съвместно с още шест 

Местни инициативни групи 

от страната и Румъния по-

дадоха проектно предложение 

за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудни-

чество по подмярка 19.3 „Под-

готовка и изпълнение на дей-

ности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ 

от мярка 19 „Водено от общно-

стите местно развитие” от 

ПРСР 2014 - 2020 г.

Проектното предложение е 

изготвено съвместно от 3 

МИГ от България (МИГ „Троян, 
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Априлци, Угърчин“, МИГ „Девня 

– Аксаково“ и МИГ „Перущица 

– Родопи) и 4 МИГ от Румъ-

ния (МИГ „Colinele Recasului“, 

МИГ „Tecuci“, МИГ „Panciu“, 

МИГ „Napoca Porolissum“), като 

водещ партньор на проекта 

е МИГ „Napoca Porolissum“ от 

Румъния. За съвместното из-

пълнение на проекта между 

партньорите е сключено спо-

разумение за партньорство. 

Партньор, координиращ бъл-

гарските местни инициатив-

ни групи е „МИГ Троян, Априлци, 

Угърчин“.

С проектното предложение се 

цели популяризиране на един 

от най-древните поминъци 

по нашите земи, а именно ви-

нопроизводството. Виното е 

единствената напитка в ис-

торията на човечеството, 

около която се изградила цяла 

културна област. Виното се 

свързва с множество тради-

ции, ритуали, обичаи, които 

крият корените си в най-дъл-

боката древност. Както в 

древността така и в наши дни 

виното се разглежда не само 

като напитка за консумация, 

но се разглежда от философ-

ска, литературна, културна, 

мистична, дори от колекцио-

нерска гледна точка. Винената 

култура на световно ниво все 

повече се разглежда като ком-

плексно съчетание на консу-

мация на вино, като и на пред-

ставяне на традиции, ритуали 

и обичаи свързани с неговото 

производство и консумация. 

Представянето на отделните 

страни и региони на такава 

комплексна картина на виното 

има не само икономическо из-

мерение, но носи и престиж и 

разпознаваемост (национална 

и световна) за тях.  

Чрез реализирането на дей-

ностите по проекта се цели 

популяризиране на традициите 

и културата на винопроизвод-

ството, както и самото вино, 

произвеждано от винарни на 

териториите на местните 

инициативни групи от Бълга-

рия и Румъния – партньори по 

проекта.  

Като основни резултати от 

изпълнението на проекта е по-

вишаването на престижа на 

винената култура на терито-

риите на партньорите по про-

екта, заемайки полагащо се 

място на картата на винени-

те региони в Европа и света. 

Това ще се постигне чрез пови-

шената информираност на на-

ционално и международно ниво 

относно традициите и пости-

женията в производството на 

вина на териториите на парт-

ньорите по проекта, издигане-

то на международния престиж 

на българските и румънските 

вина, привличането на нацио-

нални и чуждестранни ту-

ристи на винени дегустации, 

турове и свързани с виното 

фестивали и културни съби-

тия, подпомагане на по-добро-

то представяне на винените 

традиции и производството 

на вино на териториите на 

партньорите по проекта. По 

този начин се цели промоти-

рането и популяризирането на 

уникалните характеристики 

на териториите на партньор-

ите по проекта пред по-голяма 

аудитория и привличането на 

внимание, както на национал-

но, така и на международно 

ниво.

Дейностите, които ще из-

пълнява Сдружение „Местна 

инициативна група Перущи-

ца – Родопи“ по гореописания 

проект, а именно организира-

не и провеждане на „Фести-

вал на виното”, закупуване на 

мобилна сцена с мултимедиен 

гръб, оформление и отпечат-

ване на илюстрован каталог 

(съдържащ и винена карта) на 

български и английски език за 

местните вина от области-

те на всички партньори - ин-

формация относно видове лозя 

и вина и производството на 

вино, разкази и истории, свър-

зани с вината, история, тра-

диции и обичаи и др. интерес-

на информация, извършване на 

проучвания и други. 
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„МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ” ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО МЗХГ ЗА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 19.2 И 

ПОДМЯРКА 19.4 ОТ ЕЗФРСР

С изменение на Програмата за 

развитие на селските райони 

2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г. 

или Програмата) са осигуре-

ни допълнителни средства по 

подхода Водено от общности-

те местно развитие (ВОМР), 

които могат да бъдат полз-

вани през преходния период на 

Програмата. Те са предназна-

чени за осигуряване на финан-

сов ресурс за подготовка на 

Стратегията за Водено от 

общностите местно разви-

тие (СВОМР) за следващия 

програмен период, както и за 

увеличаване на бюджета на 

изпълняваната към момента 

Стратегия за ВОМР с над 900 

хил. лв. публични средства и 

изпълнение до юни 2025 година.

На основание чл. 14, ал. 1 и в 

съответствие с чл. 18, ал. 1, 

т. 3, т. 4 и т. 5 от Споразуме-

ние № РД 50 – 137 от 21.10.2016 

г. за изпълнение на Страте-

гия за Водено от общностите 

местно развитие, „МИГ – Перу-

щица – Родопи” заяви допълни-

телен размер на финансовата 

подкрепа в размер на 799 000 

лв. за операции по подмярка 

19.2, финансирани от ЕЗФРСР 

и допълнителен размер на фи-

нансовата подкрепа в размер 

на 114 000 лв. за дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на страте-

гии за ВОМР. 

След проведено обществено 

обсъждане допълнителният 

размер на финансова подкрепа 

в размер на 799 000,00 лв. бе 

разпределен както следва:

• По мярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства” 

бюджетът се увеличава с 

още 160 000,00 лв.;

• По мярка 6.4 „Инвестицион-

на подкрепа за неземедел-

ски дейности” бюджетът се 

увеличава с 100 000,00 лв.;

• По мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряване-

то или разширяването на 

всички видове малка по ма-

щаби инфраструктура“ ще 

бъдат осигурени допълни-

телни 524 000,00 лв.;

• По мярка 21 „Съхраняване 

и развитие на местните 

идентичности и валоризи-

ране на местното културно 

наследство” бюджетът се 

увеличава с 15 000,00 лв.

Заявлението за промяна в 

Стратегията бе подадено на 

28.05.2021 г. до Министерство 

на земеделието, храните и го-

рите.

Допълнителните средства 

се предоставят във връзка 

с изпълнение на Регламент 

(ЕС) 2020/2220 на Европей-

ския парламент и на Съвета 

от 23 декември 2020 година за 

определяне на някои преходни 

разпоредби във връзка с под-

помагането на Европейския 

земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФР-

СР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) през 2021г. и 2021г. и за 

изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1305/2013, (EC) №1306/2013   

и   (ЕС) № 1307/2013 по отно-

шение на ресурсите и на при-

лагането през 2021г. и 2022г. 

и Регламент (ЕС) № 1308/2013 

по отношение на ресурсите и 

разпределението на това под-

помагане за 2021 г. и 2022 г.

ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.529 МИГ 
ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ- 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

1. ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

•  Основната цел на настояща-

та процедура е подобряване 

на цялостната дейност, ико-

номическата ефективност и 

конкурентоспособността на 

предприятия от хранително 

- преработвателната про-

мишленост на територия-

та на МИГ Перущица-Родопи 

чрез:

•  По-добро използване на фак-

торите за производство;
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•  Въвеждане на нови продукти, 

процеси и технологии, вклю-

чително къси вериги на дос-

тавка;

•  Подобряване на качеството 

и безопасността на храните 

и тяхната проследяемост;

•  Постигане на съответствие 

със стандартите на евро-

пейския съюз (ес);

•  Подобряване опазването на 

околната среда и 

Принос за постигане на при-

оритет І - развитие и дивер-

сификация на земеделието /с 

приоритет лозарство и ово-

щарство/ и икономическите 

дейности и подобряване конку-

рентоспособността на мест-

ните продукти от СВОМР на 

МИГ.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

• Земеделски стопани (Земе-

делски производители: физи-

чески лица с постоянен адрес 

на територията на общините 

Перущица или Родопи и едно-

лични търговци и юридически 

лица със седалище и адрес на 

управление на територията 

на общините Перущица или 

Родопи);

• Признати групи производи-

тели и признати организации 

на производители на земедел-

ски продукти или такива, одо-

брени за финансова помощ по 

мярка 9 „Учредяване на групи и 

организации на производители” 

от ПРСР 2014 - 2020 г. (групи-

те производители, признати-

те организации на произво-

дители, както и всички техни 

членове следва да са със седа-

лище и адрес на регистрация 

на територията на общините 

Перущица или Родопи)

• Еднолични търговци и юри-

дически лица, различни от гор-

ните кандидати, със седалище 

и адрес на управление на те-

риторията на общините Перу-

щица или Родопи.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По настоящата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ се предоста-

вя подкрепа за новосъздадени 

и съществуващи предприятия 

за инвестиции в материални 

и нематериални активи, кои-

то водят до подобряване на 

цялостната дейност на пред-

приятието. Инвестициите, 

обект на подкрепа, следва да 

са свързани с: 

•  Преработка и/или маркетинг 

на продукти в обхвата на 

Приложение I към Договора 

за функциониране на ЕС или 

на памук, с изключение на 

рибни продукти; 

•  Развитие на нови продукти, 

процеси и технологии за 

продукти в обхвата на При-

ложение I към Договора за 

функциониране на ЕС или на 

памук, с изключение на рибни 

продукти.

Подкрепата ще бъде насочена 

към:

•  Внедряване на нови и/или мо-

дернизиране на наличните 

мощности и подобряване на 

използването им, и/или

•  Внедряване на нови продукти, 

процеси и технологии, и/или

•  Намаляване на себестой-

ността на произвежданата 

продукция, и/или

•  Постигане на съответствие 

с нововъведени стандарти 

на ес, и/или

•  Подобряване на сътрудни-

чеството с производители-

те на суровини, и/или

•  Опазване на околната среда, 

включително намаляване на 

вредните емисии и отпадъ-

ци, и/или

•  Подобряване на енергийната 

ефективност в предприяти-

ята, и/или

•  Подобряване на безопасност-

та и хигиенните условия на 

производство и труд, и/или

•  Подобряване на качеството 

и безопасността на храните 

и тяхната проследяемост, и/

или

•  Подобряване на възможност-

ите за производство на 

биологични храни чрез пре-

работка на първични земе-

делски биологични продукти.

Финансова помощ по проце-

дурата се предоставя за из-

вършване на инвестиции в 

следните избрани производ-

ствени сектори, свързани с 

преработката/маркетинга на 

селскостопански продукти:

1.  Мляко и млечни продукти, 

включително яйца от птици, 

с изключение на производ-

ство, преработка и/или мар-

кетинг на продукти, наподо-

бяващи/ заместващи мляко и 

млечни продукти; 

2.  Месо и месни продукти;

3.  Плодове и зеленчуци, включи-

телно гъби;

4.  Пчелен мед и пчелни проду-

кти с изключение на про-

изводство, преработка и/

или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи 

пчелен мед и пчелни проду-

кти;

5.  Зърнени, мелничарски и ни-

шестени продукти с изклю-
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чение на производство, пре-

работка и/или маркетинг на 

хляб и тестени изделия;

6.  Растителни и животински 

масла и мазнини с изключе-

ние на производство, прера-

ботка и/или маркетинг на 

маслиново масло;

7.  Технически и медицински кул-

тури, включително масло-

дайна роза, билки и памук, с 

изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг 

на тютюн и тютюневи изде-

лия, захар и сладкарски изде-

лия;

8.  Готови храни за селскосто-

пански животни (фуражи);

9.  Гроздова мъст, вино и оцет.

Продуктите/суровините от 

допустимите за финансова 

помощ сектори, за чиято пре-

работка и/или маркетинг се 

кандидатства, трябва да са 

описани в приложение № І по чл. 

38 от ДФЕС.

Допустими са само дейности, 

които ще се изпълняват на те-

риторията на общините Перу-

щица и Родопи.

 

4. ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАН-

СОВА ПОМОЩ СА СЛЕДНИТЕ 

РАЗХОДИ:

Разходи за материални и нема-

териални инвестиции:

1.  Изграждане, придобиване и 

подобряване на недвижимо 

имущество, включително 

чрез лизинг;

2.  Закупуване на нови машини, 

съоръжения и оборудване, 

включително компютърен 

софтуер до пазарната стой-

ност на активите, включи-

телно чрез лизинг;

3.  Общи разходи, свързани със 

съответния проект за пред-

проектни проучвания, так-

си, хонорари за архитекти, 

инженери и консултант-

ски услуги, консултации за 

екологична и икономическа 

устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа 

осъществимост на проек-

та;

4.  Разходи за ноу-хау, придо-

биване на патенти права и 

лицензи, разходи за регис-

трация на търговски мар-

ки и процеси, необходими за 

изготвяне и изпълнение на 

проекта”;

5.  Разходите по изготвяне на 

планове за управление на го-

рите или еквивалентни на 

тях инструменти;

6.  Разходи за закупуване на 

земя до 10% от общия раз-

мер на допустимите инвес-

тиционни разходи.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ:

• Начало на прием за първи  

срок: 07.07.2021 г. Първи краен 

срок: 10.08.2021 година, 17:00 

часа.

• Начало на прием за втори 

срок: 23.11.2021 г. Втори краен 

срок: 31.12.2021 г. 17.00 часа.

Вторият прием ще се проведе 

при наличие на остатъчен фи-

нансов ресурс след провеждане 

на първия прием по процедура-

та.

6. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Подаването на проектното 

предложение по настоящата 

процедура се извършва изцяло 

по електронен път чрез попъл-

ване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните 

документи чрез Информацион-

ната система за управление и 

наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в Бълга-

рия (ИСУН 2020), чрез модула 

„Е-кандидатстване“ на след-

ния интернет адрес: https://

eumis2020.government.bg, лично 

от законния представител на 

кандидата или от упълномоще-

но от него лице.

7. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Размер на БФП – 400 000,00 лв.

Минимален размер на общи-

те допустими разходи за един 

проект е 19 558 лева.

Максимален размер на общи-

те допустими разходи за един 

проект е 391 160 лева.

Минимален размер на общи-

те допустими разходи за един 

проект е 19 558 лева.

Максимален размер на общи-

те допустими разходи за един 

проект е 391 160 лева.

Интензитет на подпомагане 

за всички проекти е 50% от 

общите допустими разходи за 

проекта.

8. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСО-

ВА ОЦЕНКА

Техническата и финансова 

оценка на проектните пред-

ложения се извършва съгласно 

методика за оценка, включена 

в Условията за кандидатства-

не и в Приложение № 2 към доку-

ментите за информация, в кои-

то детайлно е описан начина 

на прилагане на критериите за 

оценка/подбор и документите, 

на базата, на които се присъж-

дат точки по съответния

критерий.
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7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:

Проектът е свързан с инвестиции за преработка на суровини от сектори „Плодове” 
и „Зеленчуци” в т.ч. и винено грозде

20

Проектът е свързан с инвестиции за преработка на суровини извън посочените 10

Максимален брой точки по критерий 1: 20

2.  Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост на територията 
на МИГ: За проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са 
извършвали дейност:

До 5 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане 5

От 6 до 10 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 
плащане

10

Над 10 работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане 20

Максимален брой точки по критерий 2 20

За проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност.

До 5 (съществуващи раб. места + не по-малко от 2 нови раб. места) 5

От 6 до 10 (същ. раб. места плюс не по-малко от 4 нови раб. места) 10

Над 10 (същ. раб. места плюс не по-малко от 8 нови раб. места) раб. места - 20 т 20

Максимален брой точки по критерий 2: 20

3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:

Проектът е свързан с инвестиции които водят до повишаване на енергийната 
ефективност с минимум 10 % за предприятието

10

Максимален брой точки по критерий 3: 10

4.  Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 
иновации в предприятието

10

5.  Проектът е свързан с инвестиции които водят до постигане стандартите на 
ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при 
производство на енергия от биомаса

10

6.  Проектът е свързан с  инвестиции за преработка и производство на 
сертифицирани биологични продукти

10

7.  Проектът е подаден от кандидат, който не е получавал финансова помощ от 
ЕЗФРСР за проекти с подобен предмет на дейнсот през последните 3 години преди 
датата на кандидатстване

10

8.  Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически 
малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение (когато кандидатите 
са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва 
да са собственост на физически лица от уязвимите групи):

10

Максимален брои точки 100

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 15 т.
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За повече информация следете сайта на МИГ Перущица-Родопи https://mig-p-r.org/

Контакти:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Седалище и адрес на управление:

пл. „Съединение” № 1, с. Брестовица 4224,

община Родопи, област Пловдив

Председател на УС на МИГ: Румяна Самоковарева – тел.: 0882 998 614

Изпълнителен директор: Даниела Салкина – тел.: 0885 202 428

Експерт прилагане на СВОМР – Стефка Кръстева – тел.: 0877 538 893

Tехнически сътрудник – Здравка Георгиева – тел.: 0877 304 940

Е-mail: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg


