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ОТГОВОРИ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМ НА ПРОЕКТИ  

BG06RDNP001-19.076 на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 
 

Въпрос 1 
02.10.2018 

gpdaskalova@gmail.com 
Здравейте,  
Във връзка с критерии за избор по цитираната 
процедура за подбор на проекти, моля да уточните 
кога се присъждат 5 точки по критерий "Проектът е 
на стопани, които не са кандидатствали и/или 
реализирали проекти до момента" - когато не е 
кандидатствал или изпълнявал проекти, 
финансирани от МИГ "Тервел-Крушари" или 
проекти, финансирани от Европейския земеделски 
фонд, чрез ПРСР ?  
 

 
Отговор 
02.10.2018 
migtk@abv.bg 
 

Относно вашият въпрос, можем да уточним че 
Програма ЛИДЕР е Четвърта ос от ПРСР 
Програмата за развитие на селските райони  както в 
периода 2007 – 2013 така и 2014 – 2020 г. и 
кандидатстването по коя да е друга инвестиционна 
мярка на ПРСР се счита за проектен опит и 
използване на финансови възможности на 
кандидата по Програмата за развитие на селските 
райони. Целта на критерия е да се дадат повече 
възможности на кандидати, които до момента на 
подаване на проектно предложение не реализират и 
не са реализирали проекти по ПРСР. 

Въпрос 2 
02.10.2018 

nconsulting@abv.bg 
Здравейте! 
Във връзка с процедура за прием на проектни 
предложения с № BG06RDNP001-19.076 МИГ 
Тервел-Крушари Подмярка 4.1. «Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства» имам следния 
въпрос: 
Към пакета "документи за информация при 
кандидатстване" е приложена таблица, съдържаща 
списък на активите, за които ДФЗ е определил 

Отговор 
02.10.2018 
migtk@abv.bg 

Във връзка с отправеният от Вас въпрос, уточняваме 
че приложеният списък на активите по   процедура 
за прием на проектни предложения с № 
BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари 
Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства» е към датата на подготовка 
на  процедурата  по настоящия прием.  При 
кандидатстване с проектно предложение за 
закупуване на земеделска техника по 
горепосочената процедура да се използва Списък с 
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референтни цени по отношение закупуването на 
земеделска техника. Същата таблица обаче, се 
различава от актуалната такава, публикувана на 
страницата на ДФЗ. Въпросът ни е коя от двете 
таблици да използваме при кандидатстване с 
проектно предложение за закупуване на земеделска 
техника по горепосочената процедура? 
 

активи, с референтни цени публикувана на 
страницата на ДФЗ. Актуалният списък с 
референтни цени за Земеделска техника може да 
намерите като прикачен файл по долу в прикачени 
документи, на интернет страницата на МИГ Тервел 
– Крушари, както и към документи в Раздел 
„Въпроси и отговори“ към процедурата  за прием  
BG06RDNP001-19.076 на МИГ Тервел-Крушари  
Подмярка 4.1.  

 

                              
  


