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Кирил Котев - Председател на УС на МИГ Сандански 

 
 

 ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.046 по ПОДМЯРКА 4.2. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 

„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ СВОМР НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя 

(име и/или ел. поща), 

Въпрос Разяснения от МИГ 

Сандански 
 

2 
 

24.10.2018г. 
 

Николина Иванова, 

 

nikolina.ivanova@gwconsult

ing.bg  

 

Уважаеми г-жо/г-не, 

 

Имам следния въпрос свързан с кандидатстване по 

подмярка 4.2. чрез МИГ –Сандански, а именно: 

Допустимо ли е на етап кандидатстване да се 

предостави входящ номер на искане за издаване на 

разрешение за строеж или е недопустимо? 

 

 С уважение 

 

Да, допустимо е при условие че на 

етап Оценка на административно 

съответствие и допусимст, 

Разрешението за строеж е издадено 

и влязло в сила. То ще бъде изисканo 

от Комисията за подбор на проектни 

предложения и в указания срок 

трябва да бъде представено. 
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СЪОБЩЕНИЕ ОТ МИГ 

САНДАНСКИ 

  

Във връзка с публикуване на 

Окончателния вариант на 

административен договор за 

финансиране на проект в сайта на 

ДФЗ, Ви съобщаваме, че същият, 

както и актуален списък с 

документи за искане за междинно 

и окончателно плащане 

(документи към условия за 

изпълнение на проекти), са 

публикувани в сайта на МИГ 

Сандански www.mig-sandanski.eu в 

секция Покани за прием/Прием на 

проектни предложение/Подмярка 

4.2. 

 
 

1 

 

22.09.2018г. 

 

Ивелина Иванова,  

 

ivaivan4321@gmail.com  

 

Здравейте, във връзка с обявената 

процедура  BG06RDNP001-19.046 - МИГ 

Сандански - подмярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански 

продукти", моля за разяснение по следния въпрос:  

В Условия за кандидатстване по процедурата:  

-    13.1: Допустими дейности е 

записано:   Финансова помощ се предоставя за 

 

Да, Винарска изба е допустим 

кандидат по настоящата процедура. 

Съгласно Раздел 13.1 „Допустими 

дейности“ на Условията за 

кандидатстване: „Финансова помощ 

се предоставя за избрани първични 

производствени сектори свързани с 

преработката/маркетинга на 

https://www.eufunds.bg/
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избрани първични производтствени сектори 

свързани с преработката/маркетинг на продукти, 

описани в приложение I на Договора за 

функциониране на ЕС и памук:  и) гроздова мъст, 

вино и оцет.  

- 13.3: Недопустими дейности: 2. Дейности, 

допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 

от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на 

финансова помощ по Националната програма за 

подпомагане на лозаро-винарския сектор за 

периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; 

изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на 

лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от 

Закона за виното и спиртните напитки; 

 Съгласно  Наредба № 2 от 2014 г. - Чл. 1. (1) С тази 

наредба се уреждат условията и редът за 

предоставяне на финансова помощ по Национална 

програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор за периода 2014 – 2018 г. (Националната 

програма) за следните мерки: 4. "Инвестиции в 

предприятия". 

Съгласно   Закона за виното и спиртните напитки  - 

производство на лозаро-винарски продукти по 

продукти, описани в приложение I 

на Договора за функциониране на 

ЕС и памук: 

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

и) гроздова мъст, вино и оцет“ 
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приложение № 1 , което включва 1. Вино. 2. Младо 

вино в процес на ферментация. 3. Ликьорни вина. 4. 

Пенливи вина. 5. Качествени пенливи вина. 6. 

Качествени ароматизирани пенливи вина. 7. 

Пенливо газирано вино. 8. Искрящо вино. 9. 

Искрящо газирано вино. 10. Гроздова мъст. 11. 

Частично ферментирала гроздова мъст. 12. 

Частично ферментирала гроздова мъст, получена от 

стафидирано грозде. 13. Концентрирана гроздова 

мъст. 14. Ректифицирана концентрирана гроздова 

мъст. 15. Вино от стафидирано грозде. 16. Вино от 

презряло грозде. 17. Ароматизирано вино. 18. 

Ароматизирана напитка на винена основа. 19. 

Ароматизиран коктейл от лозаро-винарски 

продукти. 

 Въпросът ми е конкретно: Винарска изба при 

изпълнени всички останали условия за 

допустимост на кандидата и дейностите, допустимо 

ли е да кандидатства по обявената процедура? 

Предварително благодаря за отговора! 
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