
 

 

Утвърдил, 

Председател на УС на МИГ Добричка: 

 

 

 

Въпроси и отговори по процедура 

BG06RDNP001-19.641 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски дейности“ 

 

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

Въпрос: btceood63@abv.bg 

Здравейте, във връзка с процедура за предоставяне на БФП 

BG06RDNP001-19.641 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, бихме желали да 

получим разяснения, засягащи информацията,  доколко биха били 

допустими  следните видове инвестиции: 

1.Моторно превозно средство за превоз на пътници ( за превоз на 

работниците в пиков период, тъй като в ареала няма свободна 

работна ръка) 

2. МПС за превоз и реализация на готовата продукция. 

Специализиран с термо режим . 

3. Складове термоизолиращ тип за готова продукция и заготовка, 

тип фургон с климатичен режим. 

 

Отговор: mig_dobrichka@abv.bg  

Видовете разходи, допустими за подпомагане по процедурата, са детайлно 

изброени в раздел  14. „Категории разходи, допустими за финансиране“ от 

Условията за кандидатстване. В същия раздел са налични още подробна 

информация относно условията за допустимост на разходите, както и 

описание на разходите, които ще се считат за недопустими за подпомагане 

по процедурата.  

По отношение на закупуването на превозни средства в условията за 

кандидатстване по процедурата е записано следното:  

„14. Категории разходи, допустими за финансиране:  

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове 

разходи: 

… 

14.6. закупуване 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“ 



По отношение на допустимостта на разходите за транспортни 

средства в условията за кандидатстване по процедурата е записано 

следното: 

„Недопустими за финансиране са разходите, съгласно чл. 21, ал. 1 на 

Наредба № 22/2015: 

… 

3/ за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт 

съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от Регламент 1407 /2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 

352/1 от 24 декември 2013 г.).“ 

По отношение на складовете за съхраняване на готова продукция в 

условията за кандидатстване по процедурата е записано следното:  

„14. Категории разходи, допустими за финансиране:  

 

По настоящата процедура допустими за финансиране са следните видове 

разходи: 

… 

14.1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство;  

14.2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и 

оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, за 

съхранение и подготовка за продажба на земеделската продукция от 

стопанството“. 

 

 

 

 

 

 

 


