
   

  

 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информа-
ционен център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от 

Оперативна програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 2,  февруари 2020г. 

 

В този брoй:  
АКТУАЛНО 

 Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в съществуващи предприятия” е отворена за кан-

дидатстване 
 

 Иновация Норвегия обяви покана за набиране на проектни предложения по програма „Бизнес разви-

тие, иновации и малки и средни предприятия” 

 

 Физически и юридически лица могат да кандидатстват с проекти по процедурата „Транснационални 

партньорства“ на ОПРЧР 
 

 Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с пси-

хични разстройства и  интелектуални затруднения” 
 

 Нов финансов инструмент по Оперативна програма „Околна среда” 

 

 Започна приемът по новата пчеларска програма 

 
НАШАТА ДЕЙНОСТ 

 25% повече обработваеми земи и 30% повече пчелини в Кюстендилско 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Областен информационен център - Кюстендил 

web: www.eufunds.bg, 
e-mail: oic_kn@abv.bg; oic.kyustendil@eufunds.bg  

 
АКТУАЛНО       

ПРОЦЕДУРА „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ  

В СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” Е ОТВОРЕНА ЗА  
КАНДИДАТСТВАНЕ 

Цел на процедурата: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повиша-

ване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до 

внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес проце-

сите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. 

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ ОБЯВИ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПРОГРАМА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" 

Цел на програмата: Програмата ще финансира инициативи, предложени от българс-

ки предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” и 

ще финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии/

продукти, процеси и решения. 

Допустими кандидати: МСП, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, 

и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юри-

дически лица в България. Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към 

датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.  

Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговс-

ко, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България. 

 

Допустими дейности:   
 Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;  

 Разработване на „зелени” стоки и услуги;  

 Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.  

 

Проектите трябва да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда: 

 Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2; 

 Прогнозно годишно намаление на други емисии; 

Допустими кандидати: Търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или са 

еквивалентно лице по смисъла на законодателството 

на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство. 

 

Общ бюджет на процедурата:  117 349 800 лева 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансо-

ва помощ: 100 000 лв. 

Интензитет на безвъзмездната финансова      

помощ: от 25% до 70% 

Максимален размер на безвъзмездната финан-

сова помощ:  

 За микро- и малки предприятия: 500 000 лв.  

 За средни предприятия: 750 000 лв. 

 За големи предприятия: 1 000 000 лв. 

 

 

 

Допустими дейности: Изпълнението на проекта 

следва да води до внедряване на продуктова инова-

ция (стока или услуга) или до внедряване на инова-

ция в бизнес процесите, насочена към производство 

на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните 

иновации следва да попадат в обхвата на изброените 

по-долу приоритетните направления на тематичните 

области на ИСИС: 

 ИКТ и информатика; 

 мехатроника и чисти технологии; 

 индустрия за здравословен живот и биотех-

нологии; 

 нови технологии в креативните и рекреатив-

ните индустрии 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 

16:30 часа на 30.04.2020 г. 

                                           Източник: opic.bg 

Информационен ден по процедурата за ЮЗР: 02 април 2020 г. (четвъртък),  гр. София, хотел 

„Рамада“, зала „Европа“, от 11.00 (регистрация: 10.00 - 11.00 ч.). 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-1022-stimulirane-vnedryavaneto-na-inovatsii-ot-sshchestvuvashchi-predpriyatiya
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 Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени иексплоатационни процеси за повторна 

употреба или рециклиране; 

 Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия; 

 Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси; 

 Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво. 

Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро. 

Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 1,000,000 евро. 

Размерът на гранта може да варира между 10% и 70% , в зависимост от вида на предоставената държавна 

помощ. 

Приложими режими на държавна помощ:  

Регионална помощ – между 25% и 50% 

Помощ за МСП; 

Научно-изследователска и развойна дейност и иновации ; 

Помощи за МСП за иновации; 

Помощи за защита на околната среда; 

Помощ de minimis – до 85% 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 юни 2020 г.  

                                                                                                                       Източник: eeagrants.bg 

 

Информационен ден по програмата за ЮЗР: 06 март 2020 г. (петък) от 11.00 часа в офиса на Об-

ластен информационен център - Благоевград , гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" 5, зала 

"Яворов". 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО 

ПРОЦЕДУРАТА „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ НА ОПРЧР 

Цел на процедурата: Операцията 

цели да допринесе за трансфера и 

въвеждането на социални инова-

ции, добри практики, партньорски 

подходи към намиране на решения 

за общи проблеми, изграждане на 

специфични умения за партньорство и др., в сферите 

на пазара на труда, социалното включване, здравео-

пазването, равните възможности и недискриминация-

та, условията на труд и изграждането на администра-

тивния капацитет в тях. 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова по-

мощ: 50 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ: 150 000 лева  

 

Допустими кандидати: всички физически и юриди-

чески лица и техни обединения, които кандидатстват 

за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на 

проектно предложение. 

Допустими партньори: Партньори на кандидатите 

за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физи-

чески и юридически лица и техни обединения, които 

участват съвместно с кандидата в подготовката и/или 

техническото изпълнение на проекта или на предва-

рително заявени във формуляра за кандидатстване 

дейности от проекта и разходват средства. 

 

Допустими дейности:  

Задължителни 

 Повишаване на капацитета на партньорите и за-

интересовани страни по отношение разработване-

то,прилагането, мониторинга и оценката на добри 

практики и иновативни подходи (социални инова-

ции) чрез организация на семинари, работни дис-

кусии и обучения с цел насърчаване обмена на 

опит, информация, добри практики и иновативни 

подходи (социални иновации) между партньорите 

и другите заинтересованите страни; 

 

https://www.eeagrants.bg/novini/inovacziya-norvegiya-obyavi-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya-po-programa-biznes-razvitie,-inovaczii-i-malki-i-sredni-predpriyatiya
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 Адаптиране и валидиране (ако е приложимо) на 

иновативни модели, практики, услуги, продукти 

от други държави и/или пилотно прилагане на 

разработени иновативни подходи и модели; 

 Дейности за оценка на постигнатите резултати от 

гледна точка на приложимостта на неговите ино-

вативни елементи; 

 Дейности за разпространение на постигнатите 

резултати (положителни и/или негативни). 

 

Допълнителни 

 Изготвяне на специфични анализи и изследвания 

на опита на други държави- членки;  

 

 Изграждане на и/или включване в партньорски 

мрежи, туининг (побратимяване); 

Допустими разходи: 

I.  Разходи за персонал 

II. Разходи за  материали 

III.Разходи за материални активи 

IV. Разходи за нематериални активи 

 V. Разходи за услуги 

VI. Единна ставка 

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 

17:30 часа.  

                                                                         Източник:  esf.bg 

СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ОПЕРАЦИЯ-

ТА „СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТ-

ВА И  ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“  

Цел на процедурата:  да се осигури подкрепа за 

заетост в социалните предприятия, насочени към 

лицата с психични разстройства и интелектуални 

затруднения, които имат нужда от подкрепа за са-

мостоятелен живот и социално включване.  

  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:  

3 000 000лв. 

Максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ: 200 000 лева.  

  

Целева група:  

Лица в неравностойно положение на пазара на тру-

да и други социално изключени лица;  

Лица, заети в институции и организации, свързани 

със социалното предприемачество.  

  

Допустими кандидати: Социални предприятия 

Допустими партньори:  

· Неправителствени организации 

· Социални предприятия 

· Доставчици на социални услуги 

   

Допустими дейности:  

 Разработване на методики и други документи, 

необходими за дейността на социалното предп-

риятие; 

 Предоставяне на обучения, свързани със специ-

фиката на съответната позиция; 

 Адаптиране на работните места за новонаетите 

лица с психични разстройства и интелектуални 

затруднения, в случай на необходимост; 

 Подкрепа за осигуряване на заетост за период 

до 12 месеца в социалното предприятие; 

 Осигуряване на наставник за хората с психични 

разстройства и интелектуални затруднения; 

 Други примерни дейности, свързани и произти-

чащи от участието на хора с психични разст-

ройства и интелектуални затруднения  

  

Допустими разходи  

I. Разходи за персонал 

1. Преки разходи за персонал 

2. Единна ставка—40% от допустимите преки разхо-

ди за персонал 

 

Краен срок за подаване на проектни предложе-

ния:е 17:30 часа на 10 април 2020 г.  

  
                                                                       Източник: esf.bg 

Информационен ден по процедурата: 06 март 2020 г. (петък), от 10 до 12:30 часа, гр. София, за-

ла Пресцентър на МТСП, ул. „Триадица“ №2 

https://esf.bg/fizicheski-i-juridicheski-lica-mogat-da-kandidatstvat-s-proekti-po-procedurata-transnacionalni-partnorstva-na-oprchr/
https://esf.bg/socialni-predprijatija-mogat-da-kandidatstvat-po-operacijata-socialni-predprijatija-za-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudnenija/
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НОВ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА” 

Фонд на фондовете стартира провеждане на консултации с широк кръг заинтересовани страни за структури-

ране нов финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци”. Средствата са осигурени по ОП 

„Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от ЕСИФ. 

 

Цел на финансовия инструмент: Постигане на съответствие с йерархията при управление на отпадъците 

и намаляване количеството депонирани битови отпадъци. Прилагането му ще се стреми да облекчи труднос-

тите, изпитвани от общини, частни предприятия и публично-частни партньорства, в търсенето на достъпно 

като условия финансиране за инвестиции в сектора. 

Бюджет: 50 млн. лв., като се очаква да бъде привлечено допълнително частно съфинансиране. Конкретни-

те параметри на заемите и целевия размер на привлечен частен ресурс ще бъдат определени след приключ-

ване на пазарните консултации. 

Крайни получатели: общини и общински дружества, представители на частния сектор, които имат интерес 

за инвестиции в сферата на управление на отпадъци. 

Предвижда се да бъдат подкрепяни проекти в следните сфери: 

 Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на предмети от бита, като мебели, дрехи 

и други; 

 Прилагане на пилотни проекти на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, 

включително и чрез въвеждане на иновативни технологии; 

 Изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци; 

 Закупуване на оборудване и съоръжения за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци; 

 Строителство на анаеробни и компостиращи инсталации; 

 Финансиране на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци от бита,включително доставка 

на съоръжения и оборудване; 

 Инвестиции в дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти за прилагане на 

иновационни, практики и подходи в областта на управлението на отпадъците, въвеждането на нови техно-

логии в тази връзка, както и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване об-

разуването на отпадъци и към промотирането на общество с нулеви отпадъци. 

  

Пазарните консултации се провеждат до 31 март 2020 г. (включително), като заинтересованите лица биха 

могли да изразят желание за участие в процеса до 25 март 2020 г. (включително)  на телефонен номер: 

+3592 801 40 50 или на електронна поща: office@fmfib.bg  
                                                                                                                                                                                          Източник:  fmfib.bg 
 
 

С това, финансовите инструменти по ОПОС стават два. Първият финансов инструмент е създаден с цел 

инвестиции във ВиК сектора в България. Подкрепата се предоставя под формата на дългосрочни заеми 

на ВиК операторите (ВиКО), както и гаранции за търговски банки, предоставящи кредити за финансиране 

на допустими проекти на ВиКО. Финансовият инструмент има за цел да допълни безвъзмездното финансира-

не от ОПОС за финансиране на допустими проекти на ВиК операторите. Фонд на фондовете е подписал опе-

ративно споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като е предоставил на 

банката публични средства в размер на 115 млн. евро (225 млн. лв.) и е мобилизирал допълнителни ресурси 

в минимум същия размер от страна на ЕБВР. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получате-

ли ще достигне 230 млн. евро (450 млн. лв.). Очаква се средствата от този финансов инструмент да предс-

тавляват до 20 % от общите разходи на проекта.  

mailto:office@fmfib.bg
https://www.fmfib.bg/bg/news/130-fond-na-fondovete-startira-pazarni-konsultatsii-za-nov-produkt-v-sektor-%E2%80%9Eotpadatsi%E2%80%9C?fbclid=IwAR1OhbBnJxizEEeNLzP7A3NVRvMeBkMhVgTP_ZZJAnnwZeJRC29JAlW1jWA
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на ОИЦ– Кюстендил през 
периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна програма  „Добро управле-

ние“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ПО НОВАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА  

От 24 февруари 2020г. стартира приема по новата Национална програма по пчеларство, която ще 

се прилага в тригодишния период до 2022 г. За тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лева. 

Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическо-

то лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.  

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ

-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. 

Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на 

място - в областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция 

„Селскостопански пазарни механизми“ и в Централно управление на ДФЗ-РА.  

Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022 г. включват дейности за 

борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, 

пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на 

дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство. 

Кандидатстването за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство ще за-

почне на 5 март и ще продължи до 18 март. Документи за настоящата финансова година по тези 

мерки ще се приемат в централно  управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.   

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нис-

колихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна фи-

нансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД 

на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.  

                          НАШАТА ДЕЙНОСТ 

25% ПОВЕЧЕ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ И 30% ПОВЕЧЕ ПЧЕЛИНИ В КЮСТЕНДИЛСКО  

На 18.02.2020 год. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща за директни плащания 
2020, организирана от Министерство на земеделието и храните (МЗХГ) и Звеното за управление 

на Национална селска мрежа, участие в която взе и екипът на ОИЦ – Кюстендил. Обект на диску-
сия бяха новите моменти в схемите за директни плащания и подаването на заявления, предстоя-
щите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 година, както и актуални 

въпроси за държавните помощи. Присъстващите на срещата земеделски стопани бяха запознати с 
новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво 
Европейски съюз за Общата селскостопанска политика след 2020 година. По време на информаци-

онната среща зaмecтниĸ-миниcтъpът нa зeмeдeлиeтo, xpaнитe и гopитe Чaвдap Mapинoв изнесе 
данни за развитие на аграрния сектор в област Кюстендил. Бpyтнaтa дoбaвeнa cтoйнocт oт 
aгpapния oтpacъл в oблacт Kюcтeндил бeлeжи pъcт нaд 30% cпpямo 2014 г. Пpeз 2019 г. в 

Kюcтeндилcĸo ce cтoпaниcвa c 25% пoвeчe oбpaбoтвaeмa зeмя cпpямo нaчaлoтo нa пpoгpaмния 
пepиoд. Πo дyмитe мy зъpнeнитe и мacлoдaйнитe ĸyлтypи зaeмaт oĸoлo 56% oт нeя, ĸaтo плoщитe 
c мacлoдaйни ĸyлтypи ce yвeличaвaт c 51% зa пepиoдa.  

Знaчитeлeн pъcт бeлeжaт плoщитe cъc зeлeнчyци и тexничecĸи ĸyлтypи – cъoтвeтнo нaд тpи пъти и 
oĸoлo двa пъти. “Oблacт Kюcтeндил e c тpaдиции в oтглeждaнeтo нa тpaйни нacaждeния.  

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2020---2022/
https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2020---2022/
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

КЮСТЕНДИЛ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и ин-

вестиционни фондове в България  

 

2500, гр. Кюстендил 

Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18  

Читалище ,,Братство 1869” 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 

0876 172 744, 0876 172 788 

E-mail: oic_kn@abv.bg  

facebook: Областен информационен център - Кюстендил 

Проект BG05SFOP001-4.004-0020 „Функциониране на Областен информационен 
център – Кюстендил през периода 2019 – 2021 г.“, финансиран от Оперативна 
програма  „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския социален фонд.  

Bcяĸa пeтa чepeшa e пpoизвeдeнa тyĸ. Зa пocлeднитe пeт гoдини плoщитe, зaeти c тpaйни 
нacaждeния, ce yвeличaвaт c 13%”, ĸaзa oщe зaмecтниĸ-миниcтъpът. Toй дoпълни, чe пpeз 2019 г. 

в oблacттa ca зaявeни c 30% пoвeчe плoщи c чepeши зa пoдпoмaгaнe пo CEΠΠ, oтĸoлĸoтo пpeз 
2014 г. Знaчитeлнo нapacтвaт и зaявeнитe плoщи cъc cливи – c 67%, и ĸapтoфи – c 62%. За перио-
да 2014 – 2019 г. се наблюдава и 30% ръст в броя на пчелните семейства. 

Ha събитието експертите нa MЗXГ разясниха нoвитe мoмeнти в пpиeмитe пpeз 2020 г. пo 
Πpoгpaмaтa зa paзвитиe нa ceлcĸитe paйoни ĸaĸтo зa инвecтициoннитe, тaĸa и зa ĸoмпeнcaтopнитe 
мepĸи нa пpoгpaмaтa (aгpoeĸoлoгия, биoлoгичнo зeмeдeлиe, „Haтypa 2000”, плащания за райони, 

изправени пред природни или други специфични ограничения и xyмaннo oтнoшeниe ĸъм 
живoтнитe). Фepмepитe бяxa зaпoзнaти c възмoжнocтитe зa пoĸpивaнe нa нoвитe изиcĸвaния зa 
биocигypнocт, ĸoитo цeлeвитe пpиeми пo cлeднитe пoдмepĸи нa ΠPCP 2014-2020 щe пpeдocтaвят 

пpeз гoдинaтa: пoдмяpĸa 4.1 „Инвecтиции в зeмeдeлcĸи cтoпaнcтвa“, 5.1 „Πoдĸpeпa зa 
инвecтиции в пpeвaнтивни мepĸи“, 5.2 „Инвecтиции зa възcтaнoвявaнe нa 
ceлcĸocтoпaнcĸия пpoизвoдcтвeн пoтeнциaл“ и 6.3 „Cтapтoвa пoмoщ зa мaлĸи 

зeмeдeлcĸи cтoпaнcтвa“. През 2020 г. се планира да бъде отворена за кандидатстване и под-
мярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за разви-
тие на малки стопанства". 


