
 

Таблица за формулиране на обосновка към предложение за промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ Чирпан“ 
 

 

№ на 

страницата 

в СВОМР 

Стар текст - съгласно 

СВОМР: 

Нов текст - предложение за 

промяна : 

Обосновка за исканата промяна 

 

 

 

 

 

 

 

стр.36 

 

Т.5 Описание на мерките 

Раздел 

Условия и ред за изплащане на 

финансова помощ от ЕЗФРСР за 

осъществяване на проектите от 

стратегията за ВОМР: 

 

При авансово плащане 

получателят представя банкова 

гаранция в полза на ДФЗ - РА в 

размер 100 на сто от стойността 

на авансовото плащане или 

договор за поръчителство, 

когато това е предвидено в 

съответните наредби за 

прилагане на ПРСР 2014 - 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

При авансово плащане получателят 

представя банкова гаранция в полза 

на ДФЗ - РА в размер 100 на сто от 

стойността на авансовото плащане 

или договор за поръчителство, 

когато това е предвидено  и е в 

съответствие със 

законодателството за прилагане 

на ПРСР 2014-2020 г. 

 

На основание чл. 39, т.1 от Наредба 22 

 

 

 

 

 

 

Отпадане на правно основание за издаване 

на наредби за прилагане на мерките  от 

ПРСР . 

Стр.42 Т.5 Описание на мерките 

Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства ” 

Обхват на мярката 

т.3. Специални условия, 

свързани с обхвата на мярката:  

а) Земеделските продукти по т. 

 

 

 

 

 

 

 

а) Земеделските продукти по т. 2 

На основание чл. 39, т.1 от Наредба 22 

 

 

Отпадане на правно основание за издаване 

на наредби за прилагане на мерките  от 

ПРСР   



2 могат да бъдат само продукти, 

включени в приложение № 1 на 

НАРЕДБА № 9 от 21 март 

2015 г. за прилагане на 

подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства", и 

памук, с изключение на тютюн, 

риба и аквакултури; 

могат да бъдат само продукти, 

които са в обхвата на приложение 

№ I по член 38 от Договора за 

функциониране на Европейския 

съюз, с изключение на тютюн, риба 

и аквакултури. 

 

Стр. 67 

 

7.     План за действие, показващ 

как целите са превърнати в 

действия: 

Всички покани ще обхващат 

всички мерки от стратегията до 

изчерпване на ресурса по всяка 

от мерките. Поканите ще са с 

определени бюджети, за да се 

даде възможност повече 

бенефициенти да се подготвят 

за следващи покани. През 

последната година на 

договаряне ще се отварят 

мерките за които не е изчерпан 

бюджета за периода на 

стратегията. 

 

 

 

Предложението е посочения текст 

да отпадне като ограничаващ 

действията на МИГ по изпълнение 

на СВОМР. 

На основание чл. 39, т.1 от Наредба 22 

 

 При разработване на Стратегията за ВОМР 

на МИГ Чирпан е предвидено, че към 

момента на обявяване на прием на проектни 

предложения ще са публикувани Наредбите 

към всяка мярка от СВОМР, които съдържат 

условията за кандидатстване. 

Предвид настъпилите съществени промени 

в националното законодателство /отпадане 

правно основание за издаване на Наредби, 

подаване на проектни предложения в 

ИСУН/ се налага   за  съответни мерки 

насоките за кандидатстване и други 

документи да бъдат  подготвяни и 

съгласувани. За отделните мерки  ще има 

различно технологично време за това. 

Кандидатите по мерки за които има 

готовност МИГ да отвори покана ще се 

наложи да изчакат тези за които няма 

такава. Това ще се отрази на цялостното 

изпълнение на СВОМР във времето.  

 

Стр.36-37 Т.5 Описание на мерките  На основание чл. 39, т.1 от Наредба 22 



Изисквания при възлагане на 

дейности по проектите на 

получатели на финансова 

помощ от стратегиите за ВОМР: 

 

В.Когато получателят на 

финансова помощ не е 

възложител по смисъла на 

Закона за обществените 

поръчки, за установяване на 

допустимостта и 

основателността на разходи, 

финансирани от ЕЗФРСР, 

включително и за разходите, 

извършени преди подаването на 

заявлението за предоставяне на 

финансова помощ, се изисква 

сключване на предварителен 

или окончателен договор с 

избрания изпълнител/доставчик. 

Договорът съдържа описание на 

услугата/доставката, марка, 

модел, цена в левове или евро, 

срок и начин за доставка и 

описание на ДДС и се сключва 

при спазване на следните 

условия:  

1. за разходи, чиято стойност е 

повече от левовата 

равностойност на 15 000 евро 

без ДДС и за които към датата 

на подаване на заявлението за 

 

 

 

 

 

В. Когато получателят на 

финансова помощ не е възложител 

по смисъла на Закона за 

обществените поръчки и за 

установяване на допустимостта и 

основателността на разходите, 

финансирани от ЕЗФРСР няма 

определени референтни цени  

обосноваността на разходите се 

преценява чрез представяне на най-

малко три съпоставими независими 

оферти. 

Оферентите трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

а) когато е местно лице - да е 

вписано в търговския регистър към 

Агенцията по вписванията или да е 

регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска 

цел, а когато е чуждестранно лице - 

да е правосубектно съгласно 

националното си законодателство;  

б) оферент на строително-монтажни 

работи, местно или чуждестранно 

лице, трябва да е вписан в 

Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за 

 

Основание за направената промяна е чл.22 

от Наредба 22 



предоставяне на финансова 

помощ не са определени 

референтни разходи по реда на 

ал. 4, получателят събира най-

малко три съпоставими 

независими оферти в оригинал, 

които съдържат фирмата на 

оферента, срок на валидност на 

офертата, дата на издаване на 

офертата, подпис и печат на 

оферента;  

2. за разходи, чиято стойност е 

по-малко от левовата 

равностойност на 15 000 евро 

без ДДС, както и такива, за 

които към датата на подаване на 

заявлението за предоставяне на 

финансова помощ са 

определени референтни разходи 

по реда на ал. 4, получателят 

представя най-малко една 

оферта в оригинал, която 

съдържа фирмата на оферента, 

срок на валидност на офертата, 

дата на издаване на офертата, 

подпис и печат на оферента;  

3.  оферентът по т. 1 и 2 трябва 

да отговаря на следните 

изисквания:  

а) когато е местно лице - да е 

вписано в търговския регистър 

към Агенцията по вписванията 

Камарата на строителите и да 

притежава разрешение да извършва 

строежи и/или отделни видове 

строителни и монтажни работи от 

съответната категория съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 2 на 

Закона за Камарата на строителите;  

в) оферент на посадъчен материал 

трябва да има разрешение за 

производство и заготовка на 

посевен и посадъчен материал 

и/или удостоверение за регистрация 

като търговец на посевен и 

посадъчен материал в случаите, 

предвидени в Закона за посевния и 

посадъчния материал;  

г) оферент за създаване на трайни 

насаждения за дървесни видове за 

производство на биоенергия трябва 

да е регистриран в регистъра по 

Наредба № 1 от 2008 г. за реда и 

критериите за регистрация за 

упражняване на частна лесовъдска 

практика и за извършване на 

дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 

от 2009 г.);  

д) оферент може да бъде и 

Националната служба за съвети в 

земеделието, за която правилата се 

прилагат при съобразяване със 

статута.  

В случаите по точка В 



или да е регистрирано по Закона 

за юридическите лица с 

нестопанска цел, а когато е 

чуждестранно лице - да е 

правосубектно съгласно 

националното си 

законодателство;  

б) оферент на строително-

монтажни работи, местно или 

чуждестранно лице, трябва да е 

вписан в Централния 

професионален регистър на 

строителя по Закона за 

Камарата на строителите и да 

притежава разрешение да 

извършва строежи и/или 

отделни видове строителни и 

монтажни работи от 

съответната категория съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 2 на 

Закона за Камарата на 

строителите;  

в) оферент на посадъчен 

материал трябва да има 

разрешение за производство и 

заготовка на посевен и 

посадъчен материал и/или 

удостоверение за регистрация 

като търговец на посевен и 

посадъчен материал в случаите, 

предвидени в Закона за 

посевния и посадъчния 

кандидатът/получателят изпраща 

запитване за оферта.  

Минималното съдържание на 

офертите е: наименование на 

оферента, срок на валидност на 

офертата, дата на издаване на 

офертата, подпис и печат на 

офертата, техническо предложение, 

ценово предложение в левове с 

посочен ДДС. 

Когато ползвателят не е избрал 

офертата с най-ниска цена, 

направеният избор се обосновава 

писмено.  

 

 



материал;  

г) оферент за създаване на 

трайни насаждения за дървесни 

видове за производство на 

биоенергия трябва да е 

регистриран в регистъра по 

Наредба № 1 от 2008 г. за реда и 

критериите за регистрация за 

упражняване на частна 

лесовъдска практика и за 

извършване на дейности в 

горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 

г.);  

д) оферент може да бъде и 

Националната служба за съвети 

в земеделието, за която 

правилата се прилагат при 

съобразяване със статута.  

В случаите по т. А 

кандидатът/получателят 

изпраща запитване за оферта по 

образец,  съгласно приложения 

в образците по съответната 

покана за прием. Когато 

ползвателят не е избрал 

офертата с най-ниска цена, 

направеният избор се 

обосновава писмено.  

Списък с активите, дейностите 

и услугите, за които са 

определени референтни 

разходи, се съгласува от 



министъра на земеделието и 

храните и се публикува на 

електронната страница на ДФЗ - 

РА, не по-късно от датата за 

обявяване на първия прием по 

мярка от стратегия за ВОМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.63 

Т.5 Описание на мярката 

Мярка която не е включена в 

ПРСР и Регламент 1305/2013, 

но съответства на целите на 

Регламент 1305/2013 и ще се 

финансира от ЕЗФРСР 

 

Интензитет на финансовата 

помощ  

Финансовата помощ е в размер 

100 % от общия размер на 

допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекта 

когато кандидатът е публично 

лице:   

• Читалища, регистрирани 

по Закона за народните 

читалища; 

• Образователни 

институции с местно значение – 

училища и детски градини; 

Финансовата помощ е в размер 

70 % от общия размер на 

допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Интензитет на финансовата 

помощ 

Финансовата помощ е в размер 100 

% от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи 

за проекта когато кандидатът е: 

• Читалища, регистрирани по 

Закона за народните читалища; 

• Образователни институции с 

местно значение – училища и 

детски градини; 

•   Юридически лица с нестопанска 

цел (ЮЛНЦ), регистрирани по 

Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел 

и проектът не генерира приход 

съгласно "Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ)", изготвен по 

На основание чл.39.т.5 от Наредба 22  

 Определяне на  интензитета на финансовата 

помощ в съответствие с чл.9, ал.2., т.2 (а-г) 



когато кандидатът е частно лице 

и проектът е в обществена 

полза: 

 • Юридически лица с 

нестопанска цел (ЮЛНЦ), 

регистрирани по Закона за 

юридическите лица с 

нестопанска цел. 

образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ:   

 

Финансовата помощ е в размер до 

70 на сто - когато получател е 

публично лице и проектът 

генерира приход съгласно 

представения "Анализ разходи-

ползи (финансов анализ)", 

изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ.  

 

Финансовата помощ е в размер 

до: 

 • до 60 на сто - когато получател е 

частно лице; 

•  до 70 на сто - когато получател е 

частно лице и проектът е в 

обществена полза. 

 

 


