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ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ 

РОДОПИ – БОРИНО – ДОСПАТ - СЪРНИЦА” И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

ОТ ТЕРИТОРИЯТА. 

 
 
 

ДОКЛАД 
от 

 Емил Ангелов – изпълнителен директор на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница” 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на 

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница” във 
връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към 
наредби по подмерки от ПРСР 2014-2020 г., за които, с измененията в Закона за подпомагане 
на земеделските производители, отпада правното основание за издаването им. 

 
Уважаеми Господин Председател,  

Уважаеми Госпожи и Господа, 
 

С писмо Изх. № 91-417/27.03.2018 г., Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 г., 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 подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” от одобрената Стратегия за ВОМР за прилагане на територията на „ Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ има препращане към 

наредбата по съответната подмярка на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г. Препратките се 

отнасят до прилагане на условията и редът уредени в Наредба № 20/27.10.2015 г., която е издадена 

от МЗХГ по реда на отменения чл. 9а от ЗПЗП. 

За привеждане на описанието на тази мярка 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 22/2015 г. 

В тази връзка се предлагат за одобрение от Общото събрание на Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“, следните 
промени в т. 5 „Описание на мерките от ЕЗФРСР” от СВОМР: 
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ЗА МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” 
 

I. Подмярка 4.2. „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, стр. 25 от Стратегията: 

1) Констатация: Преди точка 1. „Описание на целите и обхвата на подмярката” – 

текста:  „Подмярката ще се прилага по условията и редът уредени в Наредба № 20 от 

27.10.2015 г. на МЗХ, с изключение на финансови параметри и критерии за избор”. 

2) Изменение: Текстът отпада изцяло и не се заменя с друг. 

3) Обосновка: Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба 22/2015 г., „Всяка мярка в Стратегията за 

ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, 

допустими дейности и разходи, определените финансови параметри за проектните 

предложения, интензитет на финансова помощ, размер на финансова помощ, обективни 

критерии за оценка на проектите и тяхната тежест”  посочените задължителни елементи се 

съдържат в СВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино 

– Доспат – Сърница“ за мярка 4.2. 

4) Правно основание за изменението – чл. 39, т. 1 от Наредба 22/2015 г. „изменение във 

връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”. 
 

II. Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, т. 1. „Описание на целите и обхвата на подмярката“: 

1) Констатация: След т. 9 в описанието „Финансова помощ се предоставя за извършване 

на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с 

преработката/маркетинга на селскостопански продукти” се съдържа текст, препращащ към 

наредбата по подмярка 4.2, който гласи: „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 по чл. 26 от Наредба № 20/ 27.10.2015 г. и при условие, че енергията ще се 

използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от посочените 

сектори”. 

2) Изменения: Отпада препратката към чл. 26 от Наредба №20/27.10.2015 г. 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 следните изисквания: 

1/ Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия 

или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се 

подпомагат ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество 

енергия за покриване собствените нужди на предприятието; 

2/ Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да надвишават 

мощност от 1 мегават; 
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3/ При комбинирано топло и електро производство капацитетът на инсталацията трябва да 

съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия; 

4/ Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течни горива от биомаса се 

подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници; 

5/ За проекти с инвестиции за производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже 

наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана; 

6/ Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по 

подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия; 

7/ Използваните суровини за производство на биоенергия, включително биогорива от 

зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се 

използват за фуражи не трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини използвани за 

това производство; 

8/ Ограниченията от 20% за използваната суровина не се прилагат за отпадъчни продукти от 

култури, които не се използват за фуражи. 

9/ Към проектното предложение следва да бъде приложен анализ удостоверяващ по-горе 

описаните условия, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната 

област. 

3) Обосновка: Допълнението е съгласно описанието на изискванията за този вид 

инвестиции/разходи по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020 г. Привежда се в съответствие с 

изменената нормативна база, отпадналото правно основание за Наредба №20 /27.10.2015 г. 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”. 
 

 
Предложения и коментари следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на 

електронно писмо (e-mail), или да бъдат приложени към него в отделен файл и изпратени на 
следния електронен адрес: mig_vzr@abv.bg до 12:00 на 72.04.2018 г. 
 
 
 

С уважение:  Емил Ангелов - Изпълнителен директор на Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ 

mailto:mig_vzr@abv.bg

