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1
:            /п/ 

  Х. ДОБРУДЖАН 

  Председател на УС 

   на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ 

 

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

2017 ГОДИНА 

 

  
 

№ 
по 
ре
д 

Наименование 
на 

процедурата 

Начин на 
Провежда-не 
на процедура-

та съгласно 
чл.2 от ПМС 

№162 

Общ размер 
на БФП по 
процеду-

рата 
(в лв.) 

Допустими кандидати Максимален % на 
съфинансиране  

Дата на 
обявяване на 
процедурата  

Краен срок за 
подаване на 
проектни 
предложения 

Размер на БФП за проект 
(в лв.) 

Мини-
мален 

Макси-
мален 

1 Подмярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 
стопанства“ от 

мярка 4 
„Инвестиции в 

материални 
активи“  

 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

Левовата 
равностойно
ст на 405000 

евро 

 

1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 

г., чийто минимален стандартен производствен обем на 

земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност 

на 8000 евро;   

2. Кандидати, юридически лица, които могат докажат доход от 

земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за 

единно плащане на площ; 

3. 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. 

4. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат 

да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 

лица и са извън посочените по-горе; 

5. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен 

адрес за физическите лица на територията на община Завет или 

община Кубрат; 

 от 50% до 90% 
 

Юли 2017 Август 2017 Левовата 
равностой
ност на 
2500 евро 

Левовата 
равностойно
ст на 50000 
евро 

                                                           
1 Актуализираната индикативната годишна работна програма е одобрена с Решение № 48 по Протокол № 16/ 30.03.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“  



 

6. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ 

подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните 

инвестиции и дейности подробно описани в представения БП; 

7. Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 

8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за 

юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в селски 

райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти 

с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и 

зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински 

култури” и производство на технически култури. 

2 Подмярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/марк
етинг на 

селскостопански 
продукти” от 

мярка 4 
„Инвестиции в 

материални 
активи”  

 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

Левовата 
равностойно
ст на 127500 

евро 

1. Регистрирани земеделски стопани, съгласноНаредба № 3 от 1999 

г., чийто минимален стандартен производствен обем на 

земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност 

на 8000 евро;   

2. 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 г.;  

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите 

по т. 1 и 2. 

4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или 

Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на 

община Завет или община Кубрат. 

50% Юли 2017 Август 2017 Левовата 
равностой
ност на 
2500 евро 

Левовата 
равностойно
ст на 50000 
евро 

4 Подмярка 6.4 * 
Подкрепа за 
инвестиции в 
установяването и 
развитието на 
неселскостопанс
ки дейности 

 

Оценяване на  
проектни 

предложения 
чрез подбор 

Левовата 
равностойно
ст на 427500 

евро 

1.Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани 

като еднолични търговци или юридически лица по Търговския 

закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, 

както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите; 

2.Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен 

адрес за физическите лица на територията на община Завет или 

община Кубрат; 

3.При определянето на едно предприятие за микропредприятие се 

следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

4.Кандидатът е необходимо да представи разработен бизнес план, 

който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията 

за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи. 

 

До 75% Ноември  
2017 г. 

Декември 
2017 г. 

Левовата 
равностой
ност на 
7500 евро 

Левовата 
равностойно
ст на 100000 
евро 

5 Подмярка 7.2. 
Инвестиции в 
създаването, 

подобряването 
или 

Подбор на 
проектни 

предложе-ния 

Левовата 
равностойно
ст на 270000 

евро 

1. Община Завет или Община Кубрат; 

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със 

социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот; 

до 100% Юли 2017 Август 2017 Левовата 
равностой
ност на 
10000 евро 

Левовата 
равностойно
ст на 50000 
евро 



 

разширяването 
на всички видове 

малка по 
мащаби 

инфраструктура  
 

4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община 

Завет или община Кубрат; 

 

7 Мярка 19.2-05*, 
извън ПРСР: 

Партньорства за 
насърчаване на 

селската 
природа, 

самобитност, 
традиции и 

култура.  
 

Подбор на 
проектни 

предложения 

Левовата 
равностойно
ст на 120000 

евро 

1. Община Завет; 

2. Община Кубрат; 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел;  

4. Читалища, вписани по Закона за народните читалища; 

5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за 

кооперациите или Закона за занаятите;  

6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община 

Завет или община Кубрат; 

 

до 100% в 
зависимост от 
кандидата 

Ноември  
2017 г. 

Декември  
2017г. 

От 
левовата 
равностой
ност на 
7000 евро 
до 
10000евро 
в 
зависимос
т от 
кандидата 

Левовата 
равностойно
ст на 50000 
евро 

 

*Ако е приложимо. 


