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Обява

$а прием на проектни предложения е няколко срока за кандидатстване към 
Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ 
Чирпан на основание Решение от 08.01.2019г. на УС на МИГ и чл.62, т.4 от 
Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ 
Чирпан“

СНЦ’’МИГ Чирпан" обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с
няколко срока за кандидатстване

Наименование на мярката от стратегията за ВОМР;
Гюдмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие на Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г.

Цел I а на процедурата е :
Основна цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на земеделието в 
община Чирпан. За община с предимно аграрен облик развитието на наличните 
материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно 
определението на Г1РСР 2014 - 2020 г.), което се финансира по настоящата мярка 
следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата 
конкурентоспособност на общината.
Специфични цели на мярката са:

■ насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация 
на физическия капитал;

■ опазване на компонентите на околната среда;
■ Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства;
■ Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Обхват на мярката - цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР на МИГ 
Чирпан

Допустими кандидати
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1. Земеделски стопани, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане 
трябва да отговарят на следните условия:

■ да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители;

■ минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е 
не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро или

Юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Закона за кооперациите, Закона 
за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия, които 
отговарят на следното условие:

■ да са получили за предходната или текущата финансова година приход от 
земеделски дейности или участие и подпомагане по СЕПП, включително приход 
от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на 
тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, 
директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова 
помощ. Не се прилагат за кандидати, създадени до 1 година преди 
кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор 
„плодове и зеленчуци”, производство на „етерично - маслени и медицински 
култури”

2. Признати групи производители и признати организации на производители на 
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 от ПРСР 
2014 -2020 г.
За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и 
юридически лица, регистрирани по ТЗ и/или ЗК, които включват най-малко 6 лица и са 
извън посочените в т. 1 и т.2.
3. Кандидатите трябва да отговарят на условията посочени в т.5.Описание на мерките , 
подраздел Изисквания за допустимост на кандидатите от СВОМР, както следва: 
Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес - за физическите 
лица. и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, 
на територията на действие на МИГ Чирпан (територията на община Чирпан) и 
осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Чирпан 
(територията на община Чирпан).
3.1 Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на 
едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, 
не отговаря на изискванията на г.З.
3.2 Кандидагът/получагелят на помощта и/или негов законен или упълномощен 
представител трябва да отговаря на следните условия:
1. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си. 
Изискването не се прилага, когато член на колективния управителен орган и/или на 
контролния орган на МИГ е физическо лице. което не е търговец или е община;

2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт.



кой го не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено е 
влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
коя то е извършено нарушението;

4. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща се 
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране, 
критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението;

5. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

6. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е 
установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението; _

7. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за 
ВОМР. и/или от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), свързано с одобрението за 
получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 
информация;

б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от 
УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в 
стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, 
свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;

8. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 
е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

9. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на 
финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за 
обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 
което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по- 
малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;



10. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител 
с бюджет. Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, 
значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на 
договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и 
структурни фондове, на договор за обществена поръчка, на договор за концесия за 
строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, 
изплащане на обезщетения или други подобни санкции;

11. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните 
органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;

12. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;

13. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 
и за отмяна на Регламент (ЕО. Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., OB, L 298/1 от 26 
октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";

14. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна 
длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ;

15. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на 
някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до една година от 
прекратяване на правоотношението;

16. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;



й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

к) престъпление, аналогично на тези по букви "а" до "й", в друга държава членка или 
трета страна;

17. не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за 
възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;

18. не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или 
контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на 
същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР.

Допустими дейности:
■ .Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 

намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 
груда;

■ Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с 
намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на 
труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат" и 
мярка „Биологично земеделие“;

■ Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за 
съответните стопанства;

■ Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
■ Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
■ Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение 

на оборска тор;
■ Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
■ Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни 

дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове 
за производство на биоенергия;

■ Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на 
земеделските стопанства.

Допустими разходи:

Инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи:
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 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 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 под-мярка 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 средства за 
транспортиране на живи животни и птици:
10. разходи за достигане на съответствие е 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.
Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и 
управлението на проекта, като част от гореописаните разходи не могат да превишават:
1. едно на сто от допустимите разходи - за проекти с инвестиции само за земеделска 
техника и/или разходи по т. 10 - 12;
2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 - 12 - за проекти с включени инвестиции за 
създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или 
оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;



3. левовата равностойност на 35 000 евро и до едно на сто от горницата над левовата 
равностойност на 1 500 000 евро от допустимите разходи по т. 1 - 12 - за проекти над 
левовата равностойност на 1 500 000 евро.
Разходите за закупуване на земя. сгради и друга недвижима собственост по т. 7 и 8, не 
могат да надхвърлят 10 на сто ог общия размер на допустимите разходи по т. 1 - 6 и т. 9 
- 12.
За разработване на бизнес план, включващ пред проектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ разходи ползи/финансов анализ/, извършване на 
пред проектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски 
услуги свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на 
помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием и място за подаване на проекти:

Процедурата се обявява с два крайни срока за кандидатстване, като втори прием ще 
има само в случай, че има наличен остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Първият период за прием е с начален срок 12.11.2018 г., а крайният срок за подаване на 
проектните предложения е 31.01.2019 г., 17:00 часа.

Вторият период за прием е с начален срок 25.03.2019 г.. а крайният срок за подаване на 
проектните предложения е 29.04.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по процедурата се подават от кандидатите чрез попълването 
па уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и 
придружигелните документи чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2014 - 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Бюджет на приема - 500 000,00 лева.

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за проект

За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО:
■ Минимален размер на допустимите разходи - 30 000,00 лева.
■ Максимален размер на допустимите разходи - 200 000,00 лева.
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО:
■ Минимален размер на допустимите разходи - 2 450,00 лева.
Максимален размер на допустимите разходи - 48 895,00 лева.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
За кандидати с размер на стопанствата над 8000 евро СПО:
■ Минимален размер на БФП - 15 000,00 лева.
■ Максимален размер на БФП - 100 000,00 лева.

http://eumis2020.government.bg/


За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО:
• Минимален размер на БФП - 1 225,00 лева.
■ Максимален размер на БФП - 24 447,50 лева.

Размер на финансовата помощ

1.3а кандидати е размер на стопанствата над 8000 евро СПО:
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
■ За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се 

у величава с 10%;
■ За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %;
■ За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата 

помощ се увеличава с 10 %;
■ За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения 

финансовата помощ се увеличава с 10 %;
■ За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП финансовата 

помощ се увеличава с 10 %;
■ За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или 

гру пи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;
■ За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска 

производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
■ За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка

„Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични 
плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013
г. финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че 
заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и не 
повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ.
Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален 
бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не 
повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999 евро СПО:
Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи;
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано 
подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;
• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска 

производителност -10%;
Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и 
възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия 
на ресурси и адаптация към климатичните промени - 10 %.



Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

1

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максима 
лен брой

точки

1 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО 15

2 Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор 
"Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и 
медицински култури" 9

и Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в 
земеделските стопанства:

! От 1 до 3 работни места. вкл. - 3 т.
7!

От 4 до 6 работни места, вкл. - 5 т.

1 Над 7 работни места - 7 т.

4 Проекти на земеделски стопани жени 6

5 Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 - 2020 г.
- до 40 г.), които е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади 
фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 - 
2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за 
инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1

5

6 Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни 
разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти 
и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

5

7 Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната 
среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или 
постигане на стандартите на ЕС 5

! 8 Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от 
ПРСР 2007 - 2013 и/или 2014 - 2020 г., независимо дали чрез кандидата или 
чрез друго юридическо лице в което участват. 4

9 Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони 4

ОБЩО 60

Ще се финансират проектни предложения получили минимален брой 5/пет/ и повече 
точки до изчерпване на наличния бюджет.



В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв брой точки получени 
от крайната оценка, за които няма достатъчно наличен бюджет, те ще бъдат 
отхвърляни.

Лнце/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка 
е Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на 
проектни предложения.
Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да 
съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са 
задължителни за всички кандидати.
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване. Условията за 
изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на СНЦ”МИГ 
Чирпан” wvvvv.migchirpan.eu и https://eumis2020.government.bg

Лица за контакти:
Деляна Николова - Изпълнителен директор
Тел.0897/995 717
Диана Хаджиатанасова - експерт по прилагане на СВОМР
Тел.0887/874 054

Начин за подаване на проектни предложения:
1 юдаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по 
електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България ИСУН 2020 в рамките на срока, 
определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. 
Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: 
http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със
системата.

wvvvv.migchirpan.eu_%25d0%25b8_https://eumis2020.government.bg
http://eumis2020.government.bg/


Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

СНЦ Местна инициативна група Чирпан
България, п.к. 6200, гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, ул.”Вълко и кабаиван" № 9, тел. 

0897/995 717, e-mail: mjachirpanjgjabv,bg web: www.migchirpan.eu

ЗАПОВЕД № 8/08.01.2019г.

Па основание чл.42, ал.З от ПМС 161 на Министерски съвет от 2016г. за ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ 
ОРГАНИ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, И МЕСТНИТЕ 
ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ЗА ПЕРИОДА 2014 
- 2020 Г„ чл.46 и чл.46а ог наредба 22 /14.12.2015г. и решение на Управителният съвет 
взето с протокол от 08.01.2019г.

НАРЕЖДАМ:

ЕОдобрям промяна в пакета документи за провеждане на Процедура чрез подбор на 
проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.111 по 
мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с 
начален срок 12.11.2018г. и краен срок 31.01.2019г.

2.Одобрените промени в обява и условия за кандидатстване за прием на проектни 
предложения към СВОМР с поправка на очевидна техническа грешка да бъдат направени 
и отразени там къдего е необходимо.

3. Документите по т.1 да се публикуват на интернет сайта на СНЦ „МИГ Чирпан“ и в 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейският 
съюз ИСУН 2020.

4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителният директор на СНЦ 
..МИЕ Чирпан“

5.Нас гоящата Заповед да се доведе до знанието на всички служители на СНЦ „МИГ 
Чирпан“за сведение и изпълнение.

Валентин Ангелов

ПредседатеХна' ИГ Чирпан

http://www.migchirpan.eu

