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Допустими кандидати по 

процедура № BG06RDNP001-

19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски 

стопанства” ли са големи 

предприятия, като се има предвид, 

че в Условията за кандидатстване 

е посочено тяхно задължение за 

поддържане съответствие пет 

години след датата на получаване 

на окончателното плащане по 

проекта? Не става ясно от 

Условията за кандидатстване, 

защото в т. 12 на раздел на 

раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ 

същите са изключени  (не са 

посочени).  

Съгласно раздел 11. „Допустими кандидати“ 

Допустими кандидати/получатели на 

безвъзмездна финансова помощ по 

процедурата са: 

1. Земеделски стопани за инвестиции в 

техните стопанства, пряко свързани с една или 

няколко от дейностите по производство и 

съхранение само на собствени земеделски 

продукти, както и подготовка на продукцията 

за продажба.  

 

2. Признати групи или организации на 

производители за инвестиции,одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 "Учредяване 

на групи и организации на производители" 

от ПРСР 2014 - 2020 г.,които са от полза на 

цялата група или организация на 

производители и са свързани с основната 

земеделска дейности по производство и/или 

съхранение на земеделски продукти, 

произведени от техните членове, както и с 

подготовка на продукцията за продажба. 

Групите производители, признатите 

организации на производители както и всички 

техни членове следва да са със седалище и 

адрес на регистрация на територията на 

община Исперих. 

 

3. Допустими получатели за колективни 

инвестиции.За подпомагане само за проекти 

за колективни инвестиции могат да 

кандидатстват и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон и/или 
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Закона за кооперациите, които включват най-

малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и 

т.2. Изискванията за земеделските 

производители/ земеделските стопани, 

посочени в т.1 се отнасят до 

земеделскитепроизводители/ стопани, 

участващи в юридическото лице – кандитат за 

колективни инвестиции.  

 

На заседание на управителния съвет, 

проведено на 12.03.2019г. е взето решение 

съдържанието на раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ Условията за 

кандидатстване, по процедурата № 

BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, да се 

чете от „т. 1 до т. 11“. 

Отговора на зададения въпрос е задължителни 

за всички кандидати.  

 


