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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

№BG06RDNP001-19.063 "МИГ КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА” 

 ПО ПОДМЯРКА 4. 1„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща). 

Въпрос 

Разяснения от МИГ 

1.  12.09.2018 г. Йовка Русева <ruseva1120@abv.bg> 

 
В условията за кандидатстване в раздел VI. 

Документи, доказващи съответствие с 

критериите за подбор на проекти, т.4 е 

записано, че когато кандидатът заявява 
приоритет по критерий за подбор 6, следва да 

представи копие от диплом за завършено 

образование в областта на селското стопанство. 
В насоките за кандидатстване в т. 22 

„Критерии и методика на оценка на проектните 

предложения“ е записано, че приоритет по 

критерий 6 са млади земеделски стопани – до 
40 г. и/или жени и/или представители на 

уязвими или малцинствени групи. 

 
 

 

 

В Условията за кандидатстване в раздел VІ. Документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти, т. 4 е 

указано, че когато кандидатът заявява приоритет по критерий за подбор 

6 трябва да представи „Документ за умения и компетентности - копие  

на  диплома за завършено средно професионално образование, 

придружена от свидетелство за професионална квалификация  или 

диплома за завършено висше образование по образователно-

квалификационна степен бакалавър или образователно 

квалификационна степен магистър  в областта на селското стопанство, 

ветеринарната медицина и/или икономическо образование със 
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Какъв документ следва да се представи при 

заявяване на приоритет по критерий 6?  

 

земеделска насоченост. Документите се представят, когато кандидатът 

заявява приоритет по критерий за подбор 6. Представя се във формат 

„pdf“.” 

В Приложение № 4 Методика и критерии за техническа и 

финансова оценка от Документи за информация  е дадено 

определението за «млади земеделски стопани», а именно: "Млади 

земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на 

заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 

години и притежават съответни професионални умения и 

компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на 

земеделско стопанство или вече са се установили през петте години 

преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за 

подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски 

стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран 

регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на 

някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на 

Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, 

чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на 

възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. 

Установяването като ръководител на земеделско стопанство е 

настъпването на първото от следните събития: 

а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), 
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на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се 

притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от 

капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от 

капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по 

Закона за подпомагане на земеделските производители; 

б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект – 

собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от 

друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се 

притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от 

капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен 

дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от 

капитала на кандидата; 

в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или 

животинска продукция от страна на кандидата (физическо или 

юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се 

притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала 

на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от 

капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала 

на кандидата. 

Във Формуляр за кандидатстване в раздел 2. Данни за кандидата и 

евентуално в раздел 9. Екип се изписва изискуемата информация.  
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2. 12.09.2018 г. Йовка Русева <ruseva1120@abv.bg> 

Във връзка с  в т. 22 „Критерии и методика на 

оценка на проектните предложения“ по 
критерий 5„Инвестициите по проекта 

включват иновации в стопанството“. 

Разглежда ли се като иновация в животновъдно 

стопанство закупуването на техника за 
механизирано почистване на фермата 

/малогабаритен трактор с челен товарач/, при 

условие, че до момента на кандидатстване 
всички процеси по почистване се извършват 

ръчно. 

 

 

В пакета документи за кандидатстване подробно и ясно е разяснено 

какво се разбира под «иновация», а именно: „Иновации" – съгласно 

СВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ са иновативен продукт 

произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов 

производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова 

практика, въвеждане на нова организационна форма, включително 

маркетинг.” /Условията за кандидатстване по процедура по мярка 

BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: 

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - т. 22. 

Критерии и методика за оценка на проектните предложения, т. 

Обяснителни записки; Документи за информация – Приложение № 4 

Методика и критерии за техническа и финансова оценка/.  

   В случаите, когато кандидатът заявява разходи за иновации, съгласно 

стратегията за ВОМР на МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица и заявява 

приоритет по критерии за подбор представя  във формат „pdf“ 

Декларация за иновации  - приложение № 20 от Документи за 

попълване.                                                                   

С уважение, 

РУМЕН СТОИЛОВ  /    П 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ 
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