
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
И  
ЧЛЕНОВЕТЕ  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА СНЦ „МИГ-Разлог” 

 
 

ДОКЛАД 
 

от Венета Нанева – изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Разлог” 
 
ОТНОСНО: Предложение за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ-
Разлог във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки 
към наредби по подмерки от ПРСР 2014-2020, за които, с измененията в Закона за 
подпомагане на земеделските производители, отпада правното основание за идаването им.  

 
Уважаеми Господин Председател, 
Уважаеми Госпожи и Господа, 

 
С писмо Изх. №91-417/27.03.2018 г., Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020, 

уведоми Местните инициативни групи относно необходимост от изменение на мерки от 
одобрените стратегии за ВОМР, в които има препратки към наредби по съответните 
подмерки от ПРСР 2014-2020 г. Необходимостта от промени в споразуменията за прилагане 
на стратегиите за ВОМР е мотивирана с изменението на Закона за подпомагане на 
земеделските производители (ЗПЗП) и отпадане на правното основание /чл.9а/ за издаване 
на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г.    

В описанието на мерки 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2. 
“Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от одобрената 
Стратегия за ВОМР за прилагане на територията на МИГ-Разлог има препращане към 
наредби по съответните подмерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г. Препратките 
се отнасят до допустими/недопустими дейности и недопустими разходи, като са цитирани 
членове от Наредба №9/21.03.2015 г. и Наредба №20/27.05.2015 г., които са издадени от 
МЗХГ по реда на отменения чл.9а от ЗПЗП.  

За привеждане на описанието на тези мерки в съответствие с изменената нормативна 
база, е необходимо сключване на допълнително споразумение с МЗХГ по реда на чл.40 от 

 

 

 

 



Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г., наричана за краткост Наредба 22 или Наредба 22/2015г. 

В тази връзка се предлагат за одобрение от Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”, 
следните промени в т. 5 „Описание на мерките от ЕЗФРСР” от СВОМР: 

 
ЗА МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” 

 
1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, т. Допустими дейности  
1) Констатация: В края на подробното описание на  „Допустими дейности” има следната 
препратка: „Не се допускат за подпомагане дейности, посочени в чл.6 от Наредба 
№9/21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от 
ПРСР 2014-2020 г.” 
2) Изменение: Текстът отпада изцяло и не се заменя с друг. 
3) Обосновка: Съгласно чл.15, ал.2 от Наредба 22/2015г., регламентиращ задължителното 
съдържание от описание на мярка в СВОМР, посочването на недопустими дейности не е 
задължителен елемент.  
4) Правно основание за изменението – чл.39, т.1 от Наредба 22/2015 г. „изменение във 
връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”.  
 
2. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, т. Допустими разходи в рамките 

на земеделското стопанство са:  
1) Констатация: Под подробното описание на „Допустими разходи” има текст: „Не се 
допускат за подпомагане разходи, посочени в чл. 33 от Наредба №9/21.03.2015 г. за 
прилагане на подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 г.” 
2) Изменение: Изречението отпада и се заменя със следния текст: 
„Финансова помощ не се предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба №22 от 14 
декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.” 
3) Обосновка: В чл.21, от Наредба 22/2015 г., са описани всички недопустими за 
подпомагане разходи, вкл. такива с основание други приложими нормативни актове и 
недопустимите по съответните мерки от ПРСР 2014-2020 г. С промяната описанието на 
мярката се привежда в съответствие с изменената нормативна база.  
4) Правно основание за изменението – чл.39, т.1 от Наредба 22/2015 г. „изменение във 
връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”.  
 
ЗА МЯРКА 4.2.ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СС ПРОДУКТИ 

 
3. Мярка 4.2.  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, т. 

Допустими дейности 
1) Констатация: В края на описанието на  „Допустими дейности” има следната препратка: 
„Не се допускат за подпомагане дейности, посочени в чл.6 от Наредба №20/27.05.2015 г. за 



прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” от ПРСР 2014-2020 г.” 
2) Изменение: Текстът отпада изцяло и не се заменя с друг. 
3) Обосновка: Съгласно чл.15, ал.2 от Наредба 22/2015г., регламентиращ задължителното 
съдържание от описание на мярка в СВОМР, посочването на недопустими дейности не е 
задължителен елемент.  
4) Правно основание за изменението – чл.39, т.1 от Наредба 22/2015 г. „изменение във 
връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”.  
 
4. Mярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, т. 

Допустими разходи, след т. 7 
1) Констатация: След т. 7 в раздел Допустими разходи по мярка 4.2. има текст, 
препращащ  към наредба по мярка 4.2.: Финансова помощ се предоставя за извършване на 
инвестициии за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса 
от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при 
спазване на изискванията по чл. 26 от Наредба №20/27.10.2015г. и при условие, че 
енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в 
някои от избраните производствени сектори.» 
2) Изменения: Включва се в номерацията на Допустимите разходи като т.8. Отпада 
препратката към чл. 26 от Наредба №20/27.10.2015г. и описанието се допълва. Текстът 
придобива следния вид:  
«Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на 
енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински 
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти, при спазване на изискванията: 1/ 
Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници  ще се предоставя само за покриване нуждите на предприятията. 2/ По мярката 
няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или 
енергия за охлаждане. 3/Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, 
топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, 
в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване 
собствените нужди на предприятието. 4/ Капацитетът на инсталациите, които са обект на 
подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 мегават. 5/ За проекти с инвестиции за 
производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база. 
6/Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по 
подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия. 7/ Използваните 
суровини от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни 
култури и суровини, които се използват за фуражи с цел производство на биоенергия, 
включително биогорива се ограничават до 20%. 8/Ограниченията от 20% не се прилагат за 
отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. 
3) Обосновка: Допълнението е съгласно описанието на изискванията за този вид 
инвестиции/разходи по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020г. Привежда се в съответствие с 
изменената нормативна база, отпадналото првно основание за Наредба №20/27.10.2015г. Не 
се въвеждат изменения по отношение на първоначално заложените изисквания и условия. 



4) Правно основание за изменението – чл.39, т.1 от Наредба 22/2015 г. „изменение във 
връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”.  
 
5. Mярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, 
т. Допустими разходи – текст относно недопустимост на разходите. 
1) Констатация: Под подробното описание на „Допустими разходи” има текст: «Не се 
допускат за подпомагане разходи, посочени в чл. 31 от Наредба №20/27.05.2015 г. за 
прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” от ПРСР 2014-2020 г.”  
2) Изменение: Изречението отпада и се заменя със следния текст: „Финансова помощ не се 
предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за 
прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г.” 
3) Обосновка: В чл.21, от Наредба 22/2015г., са описани всички недопустими за 
подпомагане разходи, вкл. такива с основание други приложими нормативни актове и 
недопустимите по съответните мерки от ПРСР 2014-2020 г. С промяната описанието на 
мярката се привежда в съответствие с изменената нормативна база.  
4) Правно основание за изменението – чл.39, т.1 от Наредба 22/2015 г. „изменение във 
връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”.  
 
Приложение: Проект на изменение СВОМР по т.5 „Описание на мерките”, мерки 4.1. и 4.2. 
– в режим проследяване на нанесените промени. 
 
 
С уважение, 
Венета Нанева 
Изпълнителен директор  
на СНЦ „МИГ-Разлог” 

 
 
 


