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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-

АКСАКОВО“ 

 

1. Предложение за промяна по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

В графа „Допустими разходи“ текста: „Всички допустими разходи подробно 
изброени в чл.32 от Наредба №9 от 21 март 2015г. за прилагане на подмярка 4.1 на 
ПРСР“ се заменя с текста: Всички други допустими разходи ще бъдат подробно 
изброени в документа по чл.26, ал.1 от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, при откриване процедура за 
подбор на проекти по мярка 4.1 от стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 

Мотиви за предлаганата промяна: Настъпили изменения в Закона за подпомагане 
на земеделските производители. 

Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017г., в сила от 25.08.2017г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 

........................ 

т.1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с 
промяна на съответната програма. 

2. Предложение за промяна по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“: 

В графа „Допустими дейности“ текста: „и др. области описани в чл.5 от Наредба 
20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР“ се заменя с текста: 

„5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи 
изделия, захар и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

9. гроздова мъст, вино и оцет.“ 

В графа „Допустими разходи“ текста: „Други разходи подробно описани в чл.30 от 
Наредба 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР“ се изменя по 
следния начин: “Други разходи, подробно описани в документа по чл.26, ал.1 от 
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, при откриване процедура за подбор на проекти по мярка 4.2 от стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 
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Мотиви за предлаганата промяна: Настъпили изменения в Закона за подпомагане 
на земеделските производители. 

Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017г., в сила от 25.08.2017г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 
........................ 
т.1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с 
промяна на съответната програма. 

6. Предложение за промяна по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и по-добряване на културното и природното наследство 
на селата“ се извършва се следната промяна: 

В графа „Допустими разходи“ текста: „Всички други разходи и ограничения към 
тях посочени към Наредбата да прилагане на мярка 7.6“ се заменя с текста: „Всички 
други разходи и ограничения към тях ще бъдат посочени в документа по чл.26, ал.1 
от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, при откриване процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 от стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 

Мотиви за предлаганата промяна: Настъпили изменения в Закона за подпомагане 
на земеделските производители. 

Нормативно основание за предлаганата промяна: Наредба 22/14.12.2015г. 
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017г., в сила от 25.08.2017г.) След подписване на 
споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 
........................ 
т.1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с 
промяна на съответната програма 
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