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 К а н д и д а т с т в а н ет о  п о  

настоящата процедура за подбор 

на проекти се осъществява с 

подаване на проектни заявления 

от потенциалните бенефициенти 

за изпълнение на проекти, които да 

се финансират по Стратегията за 

местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ - 

КРУШАРИ.

 Публикуване на покани  за 
кандидатстване и Срок за 
подаване на заявления:
Настоящите насоки установяват 
правилата за представяне, подбор 

и оценка на проектни заявления 
към Стратегията за местно 
развитие на МИГ ТЕРВЕЛ - 
КРУШАРИ по обявената на 10  
август 2012 г. 

 Покана за набиране на 

заявления за подпомагане по 
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Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Тервел  9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Номератор 05751 / 2070 ; 2075 , Факс 2391, e-mail: migtk@abv.bg

О Б Я В А 

Уважаеми бенефициенти от Община Крушари,
Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” ще приема Вашите проекти до 30.11. 2012 г.

 За да разберете как да ги подготвите, кой може да Ви помогне да формулирате добре инвестиционните 
си намерения и да постигнете готовност за оценка на заявленията си за подпомагане, посетете двата 
информационни семинара, които ще се проведат в с.Крушари, както следва:

Дата  Час  Място  Тема 

28.08.2012 г.

30.08.2012 г. 

9:00 

9:00 

Зала на
Домашен
социален
патронажa

Подготовка на проекти , с които земеделски производители
 физически и юридически лица могат да кандидатстват към
Стратегията за местно развитие:
Мярка 41121:'Модернизиране на земеделските стопанства 
Мярка 41311” ' Разнообразяване към неземеделски дейности”

Подготовка на проекти , с които микропредприятия могат да
кандидатстват към Стратегията за местно развитие:
Мярка 41123: „Добавяне на стойност към земеделски продукти” 
Мярка 41312” Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Зала на
Домашен
социален
патронажa

О Б Я В А 

Уважаеми бенефициенти от Община Тервел,
Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” ще приема Вашите проекти до 30.11. 2012 г.

 За да разберете как да ги подготвите, кой може да Ви помогне да формулирате добре инвестиционните 
си намерения и да постигнете готовност за оценка на заявленията си за подпомагане, посетете двата 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”
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Дата  Час  Място  Тема 

29.08.2012 г.

31.08.2012 г. 

9:00 

9:00 

Заседателна
зала на
Община
Тервел 

Заседателна
зала на
Община
Тервел 

Подготовка на проекти , с които земеделски производители  физичес
и и юридически лица могат да кандидатстват към Стратегията
за местно развитие:
Мярка 41121:'Модернизиране на земеделските стопанства 
Мярка 41311” ' Разнообразяване към неземеделски дейности”

Подготовка на проекти , с които микропредприятия могат да
кандидатстват към Стратегията за местно развитие:
Мярка 41123: „Добавяне на стойност към земеделски продукти” 
Мярка 41312” Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”
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� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� ����� 41121'������������� �� ������������ ���������� ��� 

��������� �� ������ �������� �� ��� ������-��������.
����� �� ������� �: 
- �� ����������� �� �� �������� ��������������� �� �������������� ���������� ��������� � ��������� �� ���������� � ���� 

������������� �� ���������������� ������� � ��������� �� ���� ������� � ���������� �� ������������, ���������� � ���������;
- �� �� ������ ����� �� ���������� ������� ���������� ���������;
- �� �� ��������� ���������� ������ �������� �����.
- �� �� ������� ����� �� ����������� �� ������������ �����, �������� � ������������ ��� ����������� �� ���������.

����� �� �������������:
- ���������� ������������� ( ��������� � ���������� ����) �� ���������� � ������� ����������, �������� � ���� ��� ������� 

�� ���������� �� ������������, ���������� ��� ���������� ���� �� ��������� ���������� ��������, ����� � ���������� �� ����������� 
�� ��������;

- �������� ����������� �� ���������� ������������� - �� ����������, ����� �� �� ����� �� ������ ����������� �� 
�������������.

�������� �� ��������� � : �� 5 000 ��. �� 150 000 ��.
�������� �� ����������� ����� � �� 40 % �� 60 %  �� ������� �� �������.
������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.

��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org :
- ������ �� �������������� �� ����� 41121 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ��� 
- ������� 8/ 3.04.2008 �� ��� 

������ �� ���.2

������ �� ���.3
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всичките 7 мерки от Стратегията 

за местно развитие на МИГ 

ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ.

 Кандидатстването става по 

открита процедура за конкурентен 

п о д б о р ,  о т в о р е н а  з а  

кандидатстване през периода от 10 

август до 30 ноември 2012 г., с 

фиксиран бюджет за всяка отделна 

м я р к а ,  д о  и зч е р п в а н е  н а  

средствата по нея. Общият 

бюджет за договаряне по всички 

мерки за 2012 г. е 924 000 лв. 

При изчерпване на годишния 

б юд ж ет  з а  д о го ва ря н е  п о  

определена мярка, приемът на 

заявления за подпомагане по 

съответната мярка спира, като 

съобщение за това ще се 

публикува на електронните 

страници на МИГ и на общините 

Тервел и Крушари, както и на 

техните информационни табла.

В Стратегията за местно развитие 

е планирано следваща Покана за 

набиране на заявления към 

Стратегията за договаряне през 

2013 година да бъде публикувана 

през месец януари 2013 г. Тя ще е 

последна за текущия планов 

период 2007 - 2013 г. и по нея ще 

бъде разпределени останалите 2 

190 700 лв. от общия одобрен 

бюджет за Стратегията.

Срок на изпълнение на проекти 

към СМР:

Сключването на договори за 

предоставяне на финансова 

помощ за проекти по мерките, 

включени в Стратегията за местно 

развитие, може да става до края на 

2013 г., а крайният срок за 

изпълнение и отчитане на 

проектите, финансирани по 

мерките,  е 30.06.2015 г.

Условия за второ и последващо 

кандидатстване по мерките от 

Плащанията на финансовата 

помощ по проект могат да бъдат 

а в а н с о в и ,  м е ж д и н н и  и  

окончателни. Авансовото плащане 

е в размер до 50 на сто от 

с тойността  на  одобрената  

финансова помощ по проекта. В 

случаите на авансово плащане се 

изисква банкова гаранция в полза 

на Разплащателната агенция (РА) 

в размер 110 на сто от стойността 

на авансовото плащане или 

договор за поръчителство, с който 

най-малко двама поръчители, 

всеки от които се задължава пред 

кредитора РА да отговаря за 

изпълнението на задължението по 

авансовото плащане на длъжника 

ползвател на помощта в размер 

110 % от стойността на авансовото 

плащане. Заявка за окончателно 

п л а щ а н е  с е  п о д а в а  с л е д  

извършване на инвестицията.  В 

срок до четири месеца от подаване 

на заявка за междинно или 

о к о н ч а т ел н о  п л а щ а н е  РА  

извършва административни 

проверки на представените 

документи, заявените данни и 

други обстоятелства, свързани със 

заявката за плащане. Тя може да 

извърши проверка на място за 

установяване на фактическото 

съответствие с представените 

документи. РА одобрява или 

мотивирано отказва изплащане на 

финанс овата  помощ,  след  

извършен анализ за установяване 

на фактическо съответствие и 

съответствие по документи между 

одобрения инвестиционен проект 

и извършената инвестиция.

СМР:

Б е н е ф и ц и е н т и  м о г а т  д а  

кандидатстват с нов проект по коя 

да е мярка на СМР само след 

подаване на заявка за окончателно 

плащане по предходен проект по 

съответната мярка по СМР или по 

съотносимата мярка по ПРСР, ако 

с а  и з п ъ л н я в а л и  т а к ъ в .  

Изключение от това правило 

правят само Общини Тервел и 

Крушари. 

Териториален обхват:

Д е й н о с т и те  п о  п р о е к т и те ,  

финансирани по мерките на 

Стратегията за местно развитие, 

трябва да се осъществяват само 

на територията, на която действа 

МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ, която 

съвпада с територията на двете 

общини. 

Кандидатите трябва да имат 

постоянен адрес - за физическите 

лица, и седалище - за еднолични 

търговци и юридическите лица, на 

територията на МИГ. Не са 

допустими за  подпомагане 

юридически лица или ЕТ, имащи 

клон на територията на МИГ 

ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ, ако самите 

ЮЛ или ЕТ, които са открили клона, 

не са със седалище на тази 

територия.

Какво и в какъв размер се 

финансира ?

Кандидатите трябва да имат 

предвид, че инвестицията в часта 

й, която надвишава размера на 

одобреното авансово плащане по 

проекта ,извършват със собствени 

или заемни  средства, част от 

които ( от 40 % до 100 % в 

зависимост от мярката , вида 

б е н е ф и ц и е н т  и  в и д а  н а  

инвестицията ) ще им бъдат 

възстановени като финансова 

помощ.

� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� ����� 41322 

 O��������� � �������� �� ���������� ������ ��� ��������� �� ������ �������� �� ��� ������-��������.
����� �� ������� �: �� �� ������� ����������������� �� ������� �� ����� � ���������� ����� �� ����������� �� ��� ������-�������.

����� �� �������������: 

1. ������ ������ � ������ ������� 

2. ��������, ������������ �� ������ �� ��������� �������� 

3. ������ ��������� �� ���������������, ������������ ���� ���������� ����, �������� ��.20 �� ������ �� ����������������� ��� 
�������� �� ���������� ���� �� ������ �� ��. 10 �� ����� ����� 

�������� �� ��������� � : �� 6 000 ��. �� 170 000 ��.
�������� �� ����������� ����� � �� 70 % �� 100 %  �� ������� �� �������.

������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.
��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org :

- ������ �� �������������� �� ����� 41322 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ��� 
- ������� 24/29.07.2008 �. �� ��� 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”
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Тервел  9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Номератор 05751 / 2070 ; 2075 , Факс 2391, e-mail: migtk@abv.bg

МЯРКА 322

Размерът на финансовата помощ е:

 100% от общите допустими разходи за проекти на общините; 
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел, на читалища за 
негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
 70% от общите допустими разходи за други проекти на неправителствени организации, читалища и местните 
поделения на вероизповеданията,. 

Бюджет в лева 

Код на мярката

322 - ОБНОВЯВАНЕ И

РАЗВИТИЕ НА

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

За 2012
има
налични 

174 000

За 2013
има
налични 

375 000 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

549 000 
6 000 - 

70 000

100% - не генерират
приходи
70% - генерират
приходи

6 000 - 170 000

4 200 - 119 000

Критерии за избор на проекти

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

� ������������ �� ������� �� ������� ������� �� ����������� ���������� ����,  � 
��������� �� �������� �������

�������� �� �������� ����������, ��������� �� ��-����� �� ��� ���� ��������� �������� 
�/��� ������� �������� � ������ �� ���� �������� ����� �� �����������

�������� �� �������� ���������� � �������� ����� � ��������� ��� 300 ����

� ���������� �����, � ����� �� �� ��������� ������� ��� ������������ �����

Критерии за избор Точки

50

20

20
10

Проектни заявления, оценени с по-малко от 40  точки за принос към СМР по горепосочените критерии за избор, не 

подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за прием има останал наличен бюджет за 

текущата година. 

Финансови параметри на проектите

по мярка 41322, подадени към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
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 Проектни заявления, оценени общо с по-малко от 20 точки за принос към СМР по горепосочените критерии за 
избор, не подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за прием има останал наличен бюджет 
за текущата година. 

Критерии за избор Точки

�������� � �� ���������� � ������������� ������, � �.�.������������
�������� � �� ���������� , �������� �������� � ������������ �� �����
�������� ���� �� ��������� �� ������������ ��� ����������� �� ���������
�������� ���� �� ��������� �� ��� �������/ �������/ ����������
�������� � ���������� �� ����������� ������������ �� ������� �� 40 ������
�������� ������� ������� �� ���������� � ���������� �� ������������� ��������� ���������� �������� 
�������� ���� �� ����������� �� ��������� �� ���� � ������������
�������� ���� �� ���������� �� ������������ �������� ������� � ������������
�������� � � �������� �� ����������, �������� ��� ������������

15
15
15
15
10
10
10

5
5

 Най-късно до края на изпълнение на проекта предприятието на ползвателя на помощта трябва да 

отговаря на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганата дейност, в т.ч. опазване 

компонентите на околната среда, хуманно отношение към животните, ветеринарно-санитарни изисквания, 

безопасност на храни и фуражи, хигиена и безопасни условия на труд.

МЯРКА 321

Размерът на финансовата помощ е:

 Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, 

подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, читалища или местни поделения на вероизповедания, 

които не генерират приходи и са в обществен интерес.
 Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти, които генерират приходи. 

Бюджет в лева 

Код на мярката

321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ

ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И

ИКОНОМИКАТА В

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За 2012
има
налични 

230 000

За 2013
има
налични 

430 000 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

660 000 

Общински:
10 000 - 150 000
НПО, читалища:
10 000 - 100 000

100% - не
генерират
приходи
70% - генерират
приходи

6 000 - 140 000

4 200 - 98 000

Критерии за избор на проекти

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

�������� �� �������� ������ �� ���� ��� �������� ������ ��� �������� ������/� ������������� �� �������� �������

�������� �� �������� ������� ������ ��� ������, ����� �� �� ���� ���������� � ���������� ����� ��� ������ �� ������ 
�� ���� �������� �����

�������� �� �������� ������� �� ���� �/��� ����������� ���������� ����

������� ������������� �/ ��� �������������� ����������

�������� ��� � ������, � ����� �� ��������� �������� ������

����������� �� �������������� ������� ����������/ ������� ������ �� ������������

Критерии за избор Точки

25
25

20
10
10
10

Проектни заявления, оценени с по-малко от 20  точки за принос към СМР по горепосочените критерии за избор, не 

подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за прием има останал наличен бюджет за 

текущата година. 

Финансови параметри на проектите по мярка 41321,

подадени към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� ����� 41321 

�O������ ������ �� ����������� � ����������� � �������� ������� ��� ��������� �� ������ �������� �� ��� ������-
��������.

- ����� �� ������� �: �� �� ������� ������� �� ����������� �� ����������� �� ��������,  ������� � �������� ��� ���������� 
����� � ������ ������;

- �� �� ������� ������� �� ����������� �� ����������� �� �������� ������;
- �� �� ������� ������� �� ������, �������� � ��������������� � �������������� ����������.
����� �� �������������: 

1. ������ ������ � ������ �������;

2. ���������� ���� � ����������� ��� (����), ������������ �� ������ �� ������������ ���� � ����������� ���;

3. ��������, ������������ �� ������ �� ��������� �������� .
�������� �� ��������� � : �� 10 000 ��. �� 150 000 ��.
�������� �� ����������� ����� � �� 70 % �� 100 %  �� ������� �� �������.
������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.
��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org :

- ������ �� �������������� �� ����� 41321 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ��� 
- ������� 25/29.07.2008 �. �� ��� 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Тервел  9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Номератор 05751 / 2070 ; 2075 , Факс 2391, e-mail: migtk@abv.bg

МЯРКА 41121

Размер на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти)
 - 50 % от общите допустими разходи за млади фермери ;

 - 40 % от общите допустими разходи за останалите земеделските производители;

Финансовата помощ се увеличава с 10 % за:

 1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;

 2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското 

стопанство на кандидата;

 3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, 

получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;

 4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на 

биомаса, вкл. Строителство или обновяване на складове за биомаса  (за посрещане на собствени енергийни 

нужди на земеделската дейност на кандидата);

 5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за  

производство на биоенергия;
 6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. Съоръжения за съхранение на водата  
и пречистване на отпадъчни води от производството

Финансови параметри на проектите по мярка 41121, подадени към Стратегията на 
МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Бюджет в лева 

Код на мярката

121- МОДЕРНИЗИРАНЕ

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ

СТОПАНСТВА 

За 2012
има
налични 

150 000

За 2013
има
налични 

353 000 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

503 000 
от 5 000 
до 150 000 

40%

50% за
млади
фермери 

от 2 000 
до 60 000

от 2 500 
до  75 000 

Критерии за избор на проекти

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Тервел  9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Номератор 05751 / 2070 ; 2075 , Факс 2391, e-mail: migtk@abv.bg

� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� ����� 41123'�������� �� �������� ��� ���������� ��������� ��� 
��������� �� ������ �������� �� ��� ������-��������.
����� �� ������� �: �� �� ��������� ����������� �� ����������-����������������� ������������  �� ����������� ��: 
- ������� ���� ��������, ������� � ����������,

������ �� ���.4

������ �� ���.1
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МЯРКА 313

Размерът на финансовата помощ е:

 100% от общите допустими разходи за проекти на общини;
 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел за негенериращи 

приходи проекти в обществен интерес;
 до 70 % от общата стойност на допустимите разходи за други проекти на неправителствени организации 

Бюджет в лева 

Код на мярката

313 - НАСЪРЧАВАНЕ

НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ

ДЕЙНОСТИ

За 2012
има
налични 

30 000

За 2013
има
налични 

88 000 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

118 000 
от 10 000 
до 60 000 

100% - не генерират
приходи
70% - генерират
приходи

10 000 - 60 000

7 000 - 42 000

Критерии за избор на проекти

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

Проектът да отговаря на приоритетите на общинския план за развитие

Кандидатите да са неправителствени организации

Проектът да създава заетост на жени / или на хора до 40 г.възраст

Проектът да създава заетост на дългосрочно безработни лица

Критерии за избор Точки

35
25
25
20

Проектни заявления, оценени с по-малко от 50  точки за принос към СМР по горепосочените критерии за избор, не 

подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за прием има останал наличен бюджет за 

текущата година. 

Финансови параметри на проектите по мярка 41313

 подадени към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Тервел  9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Номератор 05751 / 2070 ; 2075 , Факс 2391, e-mail: migtk@abv.bg

� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� 

����� 41313 ������������ �� �������������� ��������� 
��� ��������� �� ������ �������� �� ��� ������-�������

����� �� ������� �: 
- ��������� �� ������� ���� ����������� ���������� �� ���������� ������ ������� �� ����������� �� ������ �������;
���������� �� �������������� �� ����� ��� ��������� ��������,�������� � ����������� ���������� � ������ ������� 

����������� ��������������� � ����������� �� �������������� ��������������, ���������� � ���������� �� ����������

����� �� �������������:

������ ������� � ���������� ���� � ����������� ���, ����� ���� �������� �� ����������� �� ������ �������.
�������� �� ��������� � : �� 10 000 ��. �� 60 000 ��.
�������� �� ����������� ����� �:
- 100% �� ������ ��������� ������� �� ������� �� ������;
- 100% �� ������ ��������� ������� �� ������� �� ���������� ���� � ����������� ��� �� ������������ ������� ������� � 

��������� �������;
- �� 70 % �� ������ �������� �� ����������� ������� �� ����� ������� �� ���������������� ����������� 
������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.
��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org :
- ������ �� �������������� �� ����� 41313 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ��� 
- ������� 32/ 12.09.2008 �� ��� 

МЯРКА 41123

Размерът на финансовата помощ е:

- 50 на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия;

 (*) - 60 на сто от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни предприятия за инвестиции 

във:

1. сектора мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукт;

2. сгради и оборудване в сектора производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от 

растителни и животински продукти;

3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на 

собствените енергийни нужди на предприятието;

4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;

5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието

Бюджет в лева 

Код на мярката

123- ДОБАВЯНЕ НА

СТОЙНОСТ КЪМ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОДУКТИ 

За 2012
има
налични 

140 000

За 2013
има
налични 

342 000 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

482 000 
от 20 000 
до 360 000 

50%

60% 

от 10 000 
до 180 000

 Най-късно до края на изпълнение на проекта предприятието на ползвателя на помощта трябва да 

отговаря на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганата дейност, в т.ч. опазване 

компонентите на околната среда, хуманно отношение към животните, ветеринарно-санитарни изисквания, 

безопасност на храни и фуражи, хигиена и безопасни условия на труд.

 Проектни заявления, които бъдат оценени общо с по-малко от 30  точки за принос към СМР по 

горепосочените критерии за избор, не подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за 

прием има останал наличен бюджет за текущата година. 

Финансови параметри на проектите по мярка 41123,

подадени към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Критерии за избор Точки

25
20
20
20

8
5

�������� ��������� ������������ �� ������������ � ������ ���������� ��������
�������� ��������� ���������� �� ���������� �� ������������� � ����������� ��� ��������� �� ���������
�������� ������� ����������� ������ �� ������� �� �����
�������� ��������� �� ��������� �� ���� ������� �����
�������� ���� �� ��������������� �� ������������ ���� �� �������������
�������� ��������� �� ������������ �� ����������� ����� �� ����������

Критерии за избор на проекти
Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

- �������� ���������� � ������������� �� ������� � ������� �������������
- ��������� ������������ ��� ����������� �� ���������.
- �������� ���������� �� �������� �����.
����� �� �������������:
��������� ��� ���������� ����, ������������ �� ���������� ����� ��� ������ �� ������������, ����� �� ����� ��� ����� 

�����������, ����������� ������ �� �������������.
�������� �� ��������� � : �� 20 000 ��. �� 360 000 ��.
�������� �� ����������� ����� � �� 50 % �� 60 %  �� ������� �� �������.
������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.
��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org :
- ������ �� �������������� �� ����� 41123 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ��� 
- ������� 18/ 26.06.2008 �� ��� 



������ VII, ���� 16, �����, 8 ������ 20126 ������ VII, ���� 16, �����, 8 ������ 2012 5
Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -

„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
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� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� ����� 41312 

 �������� �� ��������� � �������� �� ����������������� ��� ��������� �� ������ �������� �� ��� ������-��������.
����� �� ������� �: �� �� ������� �������� �� ����� ����������� �� ����������� �� ���, �����:
- ������� �� ��������������� � ������������ �� ������� ������� � ��������� �������� ������ �������;
- ���������� ������� �� ������ � ������� �� �����������; 
- �������� ������������ �������, ����� �������� �������� ��� �����������.
����� �� �������������: 
��������� ����, ��������� �������� (��) � ���������� ���� (��), ����� �� �� ������������ ���� ���������� ������������� �� 

���� �� ������� � 3 �� 1999 �., ���� ���������� ������� � ������������� ������� �� �������������� � ������� (����) �/��� ���� 
������������������� �� ������ �� ������ � ���������� ������� � �� ��������� ���������� �������.

�������� �� ��������� � : �� 10 000 ��. �� 160 000 ��.
�������� �� ����������� ����� � �� 70 % �� 80 %  �� ������� �� �������.
������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.
��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org : -
- ������ �� �������������� �� ����� 41312 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ���

 - ������� 29/ 11.08.2008 �� ��� 

Критерии за избор на проекти

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:

МЯРКА 41312
Размер на финансовата помощ

 Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи 
 Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни 
източници е в размер на 80 % от одобрените разходи

Финансови параметри на проектите по мярка 41312,

подадени към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Най-късно до края на изпълнение на проекта предприятието на ползвателя на помощта трябва да отговаря 

на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганата дейност. 

Проектни заявления, оценени с по-малко от 30 точки за принос към СМР по горепосочените критерии за избор, не 

подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за прием има останал наличен бюджет за 

текущата година. 

Проектът  е за туризъм

Проектът да предлага нови за територията производство или услуги

Проектът да е за енергия от възобновяеми източници

Проектът осигурява работни места за жени и/или за възрастни над 50 години, 
в трудоспособна възраст

Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места

Проектът предлага услуги, насочени към уязвими групи от населението

Критерии за избор Точки

30
20
30
10

10
10

Бюджет в лева 

Код на мярката

312- ПОДКРЕПА ЗА

СЪЗДАВАНЕ И

РАЗВИТИЕ НА

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 

За 2012
има
налични 

100 000

За 2013
има
налични 

310 300 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

410 300 
от 10 000 
до 160 000 

70%
от 7 000
до 112 000

МЯРКА 41311
Размер на финансовата помощ

 Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи 
 Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни 
източници е в размер на 80 % от одобрените разходи

Бюджет в лева 

Код на мярката

312- РАЗНООБРАЗЯВАНЕ

КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ

ДЕЙНОСТИ 

За 2012
има
налични 

100 000

За 2013
има
налични 

292 000 

ОБЩ
БЮДЖЕТ
ПО
МЯРКАТА  

Финансират
се проекти
с размер 
от ... до... лв.  

% НА
ПОМОЩТА 

РАЗМЕР НА
ПОМОЩТА
от.... до.... 

392 400 
от 10 000 
до 140 000 

70%
от 7 000
до 98 000

Най-късно до края на изпълнение на проекта предприятието на ползвателя на помощта трябва да отговаря 

на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганата дейност. 

Критерии за избор на проекти:

�������� � ���������� �� ���������� ������������, ���������� �� 60 �.�.

�������� � ��  �������

�������� �� �������� ���� �� ����������� ������������ ��� ������

�������� �� � �� ������� �� ���

�������� �������� ������, �������� ��� ������� ����� �� �����������

�������� ��������� ������ �� ������ �� ���� �������� �����

�������� ������� ������� ����� ����������� �/��� ��������� ������� ����� �� ���� 
�/��� �� ���� ��� 50 ������, � ������������� �������

Критерии за избор Точки

20
20
20
10
10
10
10

Проектни заявления, оценени с по-малко от 30 точки за принос към СМР по горепосочените критерии за избор, не 

подлежат на класиране, освен когато след приключване на периода за прием има останал наличен бюджет за 

текущата година. 

Финансови параметри на проектите по мярка 41311,

подадени към Стратегията на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Подадените проекти ще се подреждат според съответствието им със следните критерии за оценка:
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„Европа инвестира в селските райони”
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� � � �
������ ������� �� ������� ��������� �� ����������� �� ����� 41311 

 ��������������� ��� ������������ ��������� ��� ��������� �� ������ �������� �� ��� ������-��������.
����� �� ������� �: �� �� ����������� ���������� ������������� �� ����������� �� ������� ������������ ��������, �� ��:
- ���� ���������� �� �������� � �������������� ��������� �� 
- �������� ���� ������� ����� �� �����������, ����� �� �� �������� ��� ��������� � �� �� ��������� ������� ���� �� ����������� 

��� ������� ����� � ��-������ ����������������.
- �������� �������� ��� ������������ ������� ������ �� ����������� , � �.�. � ������������ �������� �����
- �������� ������������ � ����������� �� ����������� ������� 
����� �� �������������: 
���������� �������� (��) � ���������� ���� (��), ����� ���� ������ ������� 50 % ���� ����������� ������ �� ���������������� �� 

���������� �������, ���������� �� ���������� ��������� �/��� ������, �������� �������� ��� ���������� ��������. �� ����������� 
��������, ����� �� �� ������������ ��� �� ������������ ���� ���������� ������������� ���� ��������, ����������� �������� �� 
��������������, �� ��������� ��������������� ���� �� ��������� ���� - ���������� �������������.

�������� �� ��������� � : �� 10 000 ��. �� 140 000 ��.
�������� �� ����������� ����� � �� 70 % �� 80 %  �� ������� �� �������.
������� �� �� ������� �� 30.11.2012 �. � ����� �� ��� ������-������� � ��.������, ��.���� ������� 11.
��������� �� ��������������, ����� �� �������� �� ������������ �������� �� ��� ������-�������  www.mig-t�.org :
- ������ �� �������������� �� ����� 41311 
- ��������� �� �������������� 
- ������� 23/18.12.2009 �. �� ��� 
- ������� 30/ 11.08.2008 �� ��� 


