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Удължен е срокът за 
предоставяне на топъл обяд 
в община Ситово

70 години 
художествена самодейност - 
традиция и новаторство

До 10 декември т.г. е 
удължен срокът за пре-
доставяне на топъл обяд 
в населените места в об-
щина Ситово, информираха 
от Общинската админи-
страция. На 30.09.2021 г. 
Община Ситово подписа 
допълнително споразуме-
ние за удължаване срока 
на изпълнение на Дого-
вор BG05FMOP001-5.001-
0093-С03 "3.1-Топъл обяд 
в условията на пандемия-
та от COVID-19 в Общи-
на Ситово", процедура за 
директно предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ по операция 
BG05FMOP001-5.001 „3.1 
- Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID - 19“. 
В предоставянето на топъл 
обяд са включени 170 по-
требители от общината в 
три целеви групи: лица без 
доходи или с ниски доходи 
под линията на бедност - 
хора в затруднение поради 
влошената икономическа 

на стр. 2

Д-р Бейти НАСУФ:

Оставаме тук 
въпреки трудностите

По повод Празника 
на българските лекари, 
който се чества на 19 
октомври, Българският 
лекарски съюз награди 
медици в различни ка-
тегории. В категория 
„Ти си нашето бъдеще“ 
е награден д-р Бейти 
Бейнами Насуф, който е 
родом от с.Искра, общи-
на Ситово.

Д-р Насуф е един от 
младите лекари в МБАЛ-
Силистра, специализант 
в отделението по Пнев-
мология и фтизиатрия. 
Завършил е Медицински 
университет - Плов-
див. Той е отличен с 
престижната награда 
не само заради отдаде-
ността в работата, но 
и заради желанието му 
към непрекъснато усъ-
вършенстване в профе-
сията. Д-р Бейти Насуф 
е отличен и за добрите 
професионални и морал-
ни качества.

За пътя до наградата, 
за изборите, за трудно-
стите и необходимите 
промени за младите ме-
дици в България разказва 
д-р Бейти НАСУФ:

на стр. 3

След осъществен ремонт:

Читалището в с. Искра 
е с нова визия

на стр. 3

В НЧ "Йордан Йовков - 1899 г.", с. Добротица: 

на стр. 2
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Удължен е срокът за 
предоставяне на топъл обяд 

в община Ситово
обстановка в страната, 
хора, които поради въз-
растта си или налични 
увреждания са в по-висок 
риск от заразяване и небла-
гоприятно протичане на ин-
фекцията; лица, поставени 
под карантина – без доходи 
или с ниски доходи под ли-
нията на бедност и нямат 
близки, които да им окажат 
подкрепа и лица, обект на 
социално подпомагане, за 
които е установена нужда 
от допълнителна подкрепа 
и в условията на извънредна 
епидемична обстановка, са 
в невъзможност да задово-
лят основните си жизнени 

потребности.
Общата сума на допусти-

мите разходи по реализира-
ните дейности възлиза на 
119 581,11 лв.

Дейността се изпълнява 
от Социалното предприя-
тие за обществено хранене 
„Независим живот“ - Си-
тово.

От стартирането до 
този момент трапезарията 
работи с пълен капацитет. 
На потребителите се пре-
доставя всеки работен ден 
топъл обяд, който включва 
супа, основно ястие и поне 
веднъж седмично десерт 
и хляб. Доставката се 
извършва до домовете на 

потребителите. Гаранти-
рана е топла и здравослов-
на храна в условията на 
пандемия от COVID-19 на 
лица с висок риск на бед-
ност, които не могат да 
си позволят пълноценна и 
разнообразна храна.

С удължаване на срока 
до 10 декември 2021 г. 
операцията ще продължи 
да допринася за постигане 
общата цел на оператив-
ната програма, свързана с 
намаляване на броя на живе-
ещите в затруднение лица, 
чрез подпомагането им с 
топъл обяд. Дейностите 
ще продължат да осигуря-
ват подкрепа в ежедневие-

то на възрастни хора,  на 
хора с увреждания и които 
живеят сами под линията 
на бедност.

Проектът „Топъл обяд в 
условия на пандемията от 
COVID-19 в община Ситово“  
се реализира с финансова-
та подкрепа на Фонда за 
европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица по 
Оперативна програма за 
храни и/или основно мате-
риално подпомагане 2014-
2020, в резултат от иници-
ативата на Европейската 
комисия за преодоляване на 
последствията от кризата 
чрез механизма REACT-EU.

от стр. 1

Читалището е място-
то, където всички рабо-
тят заедно, обединени от 
любовта към словото, пе-
сните и музиката. Вече 70 
години самодейците към 
НЧ „Йордан Йовков - 1899 
г.“ почитат фолклора, 
съхранявайки самобитни-
те традиции и обичаи на 
село Добротица.

На всички самодейци, 
ръководството на кул-
турната институция по-
жела да запазят огъня на 
духовността, разгорял се 
преди 70 лета в селото, 
да съхранят и предадат 
на идните поколения ен-
тусиазма си за читалищ-
на дейност и стремежа 
за опазване на българщи-
ната, любовта към изку-
ството и традициите!

През м.октомври, кога-

то се отбеляза юбилей-
ната годишнина, само-
дейците и читалищните 
дейци от с.Добротица 
бяха поздравени от об-
ластния управител Ели 
Тодорова, от кмета на 
община Ситово Сезгин 
Алиибрям и от Регионален 
експертно-консултантски 
информационен център 
„Читалища” - Силистра.

Ентусиазмът на Група-
та за автентичен фолк-
лор “Росен здравец“ и на 
Читалищното ръковод-
ство ги отведе през това 
лято на Международния 
фестивал „Балкан Фолк 
Фест“, който се проведе 
в КК „Златни пясъци”. За 
изпълненията си изпълни-
телите получиха награда, 
грамота и запис в You 
tube на автентични песни.

Тогава самодейците 
посетиха Ботаническата 
градина в Балчик и разгле-
даха също гостуващата 
изложба на Панагюрското 
златно съкровище.

През знойното лято чи-
талищната библиотека 
беше огласяна от звън-
ливи детски гласчета. В 
„Забавно лято в библи-
отеката“, под ръковод-
ството на библиотекаря 
Светлин Русев, децата 
прочетоха интересни кни-
ги от български авто-
ри - Ран Босилек, Ангел 
Каралийчев, Дора Габе. 
Любимите си герои нари-
суваха в цветни картини 
и постери.

Докато самодейците 
се готвят за фестивала 
е организиран и пленер 
на открито, информира-
ха още от Читалището. 
Той е станал любимо за-
нимание на децата и в 
следващите занимания 
в библиотеката. Така 
се появяват интересни 
картини на море, слънце 
и детски мечти.

В чест на народните бу-
дители, учениците от III и 
IV ЦОУД при ОУ “Отец Па-
исий”, проведоха Маратон 
на четенето с героите на 
стихотворението „Хай-
дути” от Христо Ботев, 
разказа „Косачи“ от Елин 
Пелин  и “Немили-недраги“ 
от Иван Вазов. 

Държавна помощ за 
земеделските стопани 
заради коронакризата

От 8 ноември 2021 г. стопа-
ните от област Силистра могат 
да кандидатстват по схемата за 
държавна помощ подкрепа на лик-
видността на земеделски стопани 
за преодоляване на негативното 
икономическо въздействие на 
Covid-19. Одобреният с решение 
на управителния съвет на ДФ 
Земеделие бюджет за разпре-
деляне е 72 млн лева. Схемата е 
нотифицирана от Европейската 
комисия по Временната рамка за 
мерки за държавна помощ заради 
коронакризата.

Средствата за държавната по-
мощ се предоставят под формата 
на пряко безвъзмездно финанси-
ране на регистрирани земеделски 
стопани по реда на Наредба № 
3 от 1999 г., отглеждащи едри и 
дребни преживни животни, пчелни 
семейства, плодове, зеленчуци, 
десертно грозде и винени лозя.с 
цел за осигуряване на достатъчна 
ликвидност на стопаните, заети 
в първичното земеделско произ-
водство. 

Заявления за подпомагане се 
подават в срок от 8 ноември до 
26 ноември, 2021 г. в Общинските 
служби по земеделие по място на 
регистрация на кандидатите. До 30 
ноември могат да се правят коре-
кции в подадените заявления при 
констатиране на несъответствия. 
Субсидиите ще бъдат изплатени 
до 10 декември, 2021 г.

Необходими са следните доку-
менти за кандидатстване: заявле-
ние (по образец – разпечатва се 
от ИСАК при подаване), решение 
на компетентния орган на упра-
вление на ЮЛ за кандидатстване 
по схемата (само за ЮЛ), ко-
пие на ветеринарно медицински 
дневник на пчелина, заверен от 
регистрирания ветеринарен ле-
кар за извършен задължителен 
есенен профилактичен преглед 
на пчелните семейства с посочен 
брой семейства.  

След подаване на заявлението 
от страна на Фонд „Земеделие“ 
ще бъдат служебно направени 
проверки в регистри за актуална 
регистрация по Наредба 3, извле-
чение от ИИС ВЕТИС за регистра-
ция по чл. 137 ЗВД за пчелините, 
както и за наличие или липса на 
задължения към Фонда и към 
националния бюджет, за открито 
производство или обявена несъс-
тоятелност. В случай на устано-
вени несъответствия по подадено 
заявление, до 30 ноември ще бъде 
дадена възможност за корекция.

Допустимите за подпомагане 
площи или брой животни ще се 
определят въз основа на данните в 
ИСАК в съответствие с подаденото 

валидно заявление по схемите за 
директни плащания за кампания 
2021 г. и установените за подпо-
магане за кампания на директни 
плащания 2020 г. размер площи 
и/или брой животни след извър-
шените административни и/или 
проверки на място, вкл. и след 
проверка за реализация на про-
дукция по схемите за обвързано 
подпомагане за плодове и зелен-
чуци и за животни и/или схемата 
за преходна национална помощ за 
овце/кози (ПНДЖ3). 

Стопаните, отглеждащи пчели, 
се подпомагат за броя пчелни 
семейства отглеждани през 2021 
г., на които е извършен есенен 
профилактичен преглед. 

Определени са следните ставки 
за подпомагане за единица – площ 
или животно/пчелно семейство: 

- млечни крави под селекционен 
контрол – 77 лв.;

- млечни крави – 77 лв.;
- млечни крави в планински 

райони – 45 лв.;
- месодайни крави и/или юници 

– 45 лв.;
- месодайни крави под селекци-

онен контрол – 77 лв.;
- биволи – 77 лв.;
- овце-майки и/или кози-майки 

под селекционен контрол – 19 лв.;
- овце майки и/или кози майки в 

планински райони – 15 лв.;
- овце майки и/или кози майки, 

за животните по Преходна на-
ционална помощ за овце-майки 
и/или кози-майки, обвързана с 
производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.

- пчели - 7 лв./ пчелно семейство
- ябълки, круши, кайсии/зарза-

ли, праскови/нектарини, череши/
вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;

- сливи и десертно грозде – 280 
лв./ха;

- винени лозя – 170 лв./ха;
- домати полски, краставици 

полски, корнишони, патладжан – 
800 лв./ха;

- пипер полски – 1120 лв./ха;
- домати оранжерийни, пипер 

оранжериен, краставици оранже-
рийни – 3300 лв./ха;

- картофи, лук, чесън – 600 
лв./ха;

- моркови, зеле, дини и пъпеши 
– 300 лв./ха;

Повече информация и указани-
ята за прилагане на схемата може 
да намерите на сайта на ДФ „Зе-
меделие“ и в рубриката Държавни 
помощи/Нотифицирана държавна 
помощ/03.11.2021 - Указания за 
прилагане на схема на държавна 
помощ „Помощ в подкрепа на лик-
видността на земеделски стопани 
за преодоляване на негативното 
икономическо въздействие на 
COVID-19. 

70 години 
художествена самодейност - 
традиция и новаторство

В НЧ "Йордан Йовков - 1899 г.", с. Добротица: 

На 1-ви ноем-
ври 2021 година 
Народно читали-
ще "Бачо Киро - 
1943 г." отбеляза 
ДЕНЯ НА НАРОД-
НИТЕ БУДИТЕЛИ.
Този ден е пос-

ветен на делото 
на Книжовници-
те, Просветите-
лите и Борците 
за Национално 
освобождение, 
съхранили през 
вековете духов-
ните ценности 
на нацията и 
нейния морал!



бр. 10, 2021 г. 3Ситово днес
Д-р Бейти НАСУФ:

Оставаме тук 
въпреки трудностите
- Д-р Насуф, какво е 

чувството да си отличен 
с приза „Ти си нашето бъ-
деще” в тази напрегната 
обстановка?

- Чувството е удовлет-
воряващо. Много добре е 
човек да види в такива 
трудни времена, като пан-
демията сега, че го забеляз-
ват. Една такава награда 
се постига много трудно. 
Изненадан съм приятно, че 
са ме избрали за нея. Щаст-
лив съм повече за моите 
родители, които инвести-
раха много в мен. Искам 
те да се гордеят с мен, 
защото заслужават. Те не 
са свързани с медицината, 
земеделски производители 
са, но дадоха всичко от 
себе си, за да стана лекар. 
Цял живот да били близо до 
земята, обработвали са я и 
я обработват, но вярваха, 
че някой ден ще им върна 
инвестицията не с пари, 
а с удовлетворението от 
моя успех. Съпругата ми 
също е лекар. И тя, като 
мен, работи не само в 
клиничната лаборатория, 
но и в КОВИД структура-
та. С нея се запознахме 
в болницата. И двамата, 
още след завършването си, 
решихме да не заминаваме 
в чужбина, а да останем в 
България, да сме полезни на 
нашия роден край. Детето 
ни е на 2 годинки.

- След завършване сте 
си дали дума да не зами-
навате, а сега?

- Категорично няма да 
заминем. Имали сме пред-
ложения и за чужбина, и за 
други, по-големи градове, за 
частни лечебни заведения. 
В област Силистра няма 
много лекари, дефицитът 
тук се усеща още по-ос-
тро, отколкото на други 
места. Наш човешки дълг 
е да останем, защото не е 
важна само материалната 
част. Трудно е, че сега по 
време на пандемията сме 
на първа линия и аз, и съ-
пругата ми. Не можем да 
сме всеки ден с детето, 

да му се радваме, да му че-
тем приказки за лека нощ, 
сутрин то да ни събужда 
с усмивката си, защото 
заради заетостта ни, го 
гледат моите родители. 
Те са ни от изключителна 
помощ, за което сме им 
много благодарни. Нашето 
място сега е тук, в болни-
цата, защото болните са 
много, а колегите – малко. 
Понякога се питаме, дали е 

правилно да оставим дете-
то, да губим ценни моменти 
от общуването с него, но 
и дали няма да е грешно 
да оставим пациентите. 
Трудно е човек да си даде 
отговор на тези въпроси. 
Избрали сме обаче да сме 
в болницата, работим в нея 
и може да се каже, че дори 
живеем в нея. Друг начин 
сега няма. 

- Как така се случи, че 
избрахте точно лекарска-
та професия с всичките 
й трудности и отговор-
ности?

- От дете, откакто се 
помня, винаги съм искал 
да бъда лекар. След като 
завърших медицина, исках 
да знам много неща, но 
трябваше да избера една 
специалност. Дилемата 
ми беше хирургия или въ-
трешни болести. Надделя 
второто и започнах гас-
троентерология. Изкарах 
две години и половина, 
командироваха ме в отде-

лението по пулмология. Там 
работих с един отличен 
лекар д-р Сапунджиева. 
Чрез нея заобичах тази спе-
циалност и започнах пулмо-
логия. Впоследствие дойде 
пандемията, започнахме да 
приемаме и лекуваме много 
болни от КОВИД-19. Така, 
аз се оказах на точно мяс-
то в точния момент и съм 
полезен. Аз обичам адрена-
лина в работата. Започнах 

от Спешното отделение, 
където човек може да научи 
много, после бях и от първи-
те, които слагаха ваксини 
срещу коронавирусната 
инфекция. Щастливец съм, 
че за кратко време натру-
пах много ценен опит. Вече 
имам доста обширен поглед 
върху ваксинираните е не-
ваксинираните в КОВИД-
отделението.

- Какви са наблюдения-
та Ви?

- Ваксинираните пациен-
ти след третия - петия ден 
живват, оздравяват бързо. 
По време на третата въл-
на нямахме такъв поглед, 
сега виждаме ползите от 
ваксините. Много малка 
част от хората, които 
са си ги сложили стигат 
до пулмоналната част на 
заболяването, а тези в ре-
анимацията са изключения. 
В нашата болница имаше 
само един такъв пациент, 
но той имаше тежки други 
заболявания. Масово вакси-

нираните оздравяват бър-
зо, дробовете им остават 
чисти, изкарват КОВИД-19 
като лека настинка. Ка-
тегорично съм за вакси-
нацията и препоръчвам на 
хората да не се поддават 
на конспиративни теории, 
а да си сложат ваксина, 
защото тя пази.

- Има ли възможности 
за кариерно развитие на 
младите лекари в Бълга-
рия, какво още може да 
се желае?

- Финансирането за об-
новяване на материалната 
база е насочено към по-го-
лемите градове, което е 
проблем. Дори в Силистра, 
която е областен град, не 
можем да се похвалим, че 
тя е съвременна. В пери-
ферията на страната това 
се чувства по-остро. Като 
цяло, за кариерно развитие, 
възможности има. Всеки 
може да специализира в 
нашата болница, да си 
вземе специалността и да 
има голяма и удовлетворя-
ваща практика. И аз искам 
да работя в болница, като 
МОЛ, но в Силистра такава 
възможност няма. Въпреки 
всичко, по отношение на 
заплащането, директорът 
д-р Васил Славов се погри-
жи хората да са удовлетво-
рени от възнагражденията 
така, че да сме максимално 
до него и до пациентите. 
Така човек вместо да мисли 
за плащането на сметките, 
има спокойствието да се 
отдаде изцяло на работата 
си и да помага максимално 
на болните.

- Според Вас пациентът 
поставен ли е в центъра 
на системата?

- Пациентът не е в цен-
търа на системата от 
много години. Вместо него, 
там са едни клинични пъте-
ки, брой хоспитализирани 
и преминали. Важно е да 
се знае, че една клинична 
пътека въобще не покрива 
лечението, например на 
КОВИД-19. За нея са раз-
писани определени пари, но 
състоянието на различните 
пациенти и разходите са 

различни. Едни успяваме 
да излекуваме за три дни, 
други за три месеца. Спо-
ред мен клиничните пътеки 
трябва да бъдат премахна-
ти и в центъра на система-
та да е пациентът. НЗОК 
да отпуска за лечението му 
толкова средства, колкото 
са необходими.

- В последните години 
все се заявяват намере-
ния за промяна към по-до-
бро в здравната система, 
но нещата остават таки-
ва, каквито са. С какво си 
обяснявате това?

- Това е големият пара-
докс за нас лекарите. Прос-
то, трябва да има желание 
за промяна. Не мога да си 
обясня, защо трябва само 
да се говори, а нищо да не 
се променя. Така, всеки ос-
тава с впечатлението, че 
нещо ще бъде променено, но 
не се получава нищо. Трябва 
да се намери правилният 
човек, който да смее да 
поеме тази отговорност. 
Според мен е време неща-
та да бъдат оставени на 
младите и нашата гене-
рация да поеме нещата в 
свои ръце. Сега ние жънем 
продукта на предишната. 
Неотдавна един 70-годишен 
пациент ме попита: „Док-
торе, защо няма тоалетна 
в стаята, че трябва да ходя 
чак до края на коридора?” 

Аз му отговорих: „Това е 
от твоето поколение, не 
от нашето”.

- Ако някой от бъдещи-
те управленци в здраве-
опазването Ви попита 
какво приоритетно да 
бъде променено, какво ще 
му отговорите?

- Всичко, като се започ-
не от плана за лечение на 
един болен, да не се мисли 
за клиничната пътека, а за 
пациента. Промяна трябва 
да има и е редно да започне 
още от университета, от 
обучението на младите ле-
кари и медицински сестри. 
Необходимо е да им се даде 
възможност - и финансова, 
и за кариерно развитие, за 
да не мислят за чужбина, 
щом вземат дипломата 
в ръцете си. Те трябва 
да имат удобството и 
комфорта да работят на 
места, където имат всичко 
необходимо. Медицинските 
сестри са гръбнака на една 
болница, а те са дефицит. 
Без тях, ние, лекарите сме 
за никъде. При нас средна-
та им възраст е 60 години. 
След още пет-десет годи-
ни, откъде ще ги вземем. 
Тази професия трябва да 
стане по-привлекателна, а 
това се постига с по-добро 
финансиране.

Силвия НИКОЛОВА
www.clinica.bg

от стр. 1

Зам.-председателят на Районната колегия на БЛС в 
гр.Силистра д-р Васил Славов връчва наградата на 

д-р Бейти Насуф

След осъществен ремонт: Приключиха ремонтните 
дейности по обновяването 
на фасадата на НЧ "Бачо 
Киро - 1943 г." в село Искра, 
информираха от културна-
та институция.

Средствата за ремонта 
са осигурени изцяло от 
бюджета на Община Сито-
во, след като общинският 
кмет Сезгин Алиибрям по-
ложи доста усилия за реа-

лизиране на дългоочаквания 
ремонт. Сега, сградата е 
енергийно ефективна и с 
нова визия.

Предстои и основен ре-
монт на покрива.

Читалището в с. Искра 
е с нова визия

Читалището преди ремонта... ... и след ремонта.
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МИГ "ГЛАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА"

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие 

за територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” открива 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвес-
тиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г. 
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи предприятия с цел производство на качест-

вени местни храни и  продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят 
ефективността и конкурентоспособността си; насърчаване на  пазарните взаимодействия между земедел-
ските производители и преработвaтелите на земеделска продукция на територията на МИГ. Процедурата 
за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти “
- Допустими кандидати по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-

стопански продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто минимален стандартен 

производствен обем на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро. 
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по 

мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. 
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат 

седалище на територията на община Главиница или община Ситово, или съответно постоянен адрес за 
физическите лица на територията на община Главиница или община Ситово

- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат отхвърлени като недо-
пустими по стратегията за ВОМР  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност 

на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването 

им, и/или 
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични 

земеделски биологични продукти. 
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, 

независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени 

сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/

или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/

или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 
2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на про-

дукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
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 марке-

тинг 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. 
10. Разходи, свързани с 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 и при условие, че енергията ще се използва за собствено 
потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 1 до т.9.

11. Общи разходи за  предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски 
услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа 
осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на за-
явлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 10.

 Разходите свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания 
и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на 
предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с 
изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 
5 на сто от допустимите разходи.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали 
всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извър-
шени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания 
са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, са допусти-
ми за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими 

за финансиране са разходи до този размер.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта 

стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или 
окончателно плащане за същия актив.

- Период на прием и място за подаване на проектни предложения:
Настоящата процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване:
Първи период на прием: от 20.10.2021 г. - до 17:30 часа на 29.11.2021 г. 
Втори период на прием: от 28.02.2022 г. - до 17:30 часа на 04.04.2022 г.
/При наличие на остатъчен финансов ресурс/
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата 

процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg.

- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  9 779,00 лева
Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 391 160,00 лева
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 4889,50 лева Максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117 348.00 лева .
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява 

от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
- Критерии за подбор  на проектните предложения и  тяхната тежест:

- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще 

бъдат подреждани в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите, получил по-висока оценка/и 
по следния критерий:

- Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – минимум 1 ново 
работно място и запазване на съществуващи работни места” – предимство получава кандидат, който е 
предложил разкриването на повече работни места

- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти: 
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа 

в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница, ул. ”Дунав" № 13 
А, тел.: 088 445 9599 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за 
кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни 
въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наиме-
нованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg 
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: 
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-

sitovo.org/bg/ 
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фон-
дове (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/ 

- Начин за подаване на 
проектни предложения:

Подаването на проектно пред-
ложение по настоящата процедура 
се извършва по изцяло електронен 
път чрез Информационната систе-
ма за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) в модула за 
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/

№ Критерии за избор Точки 

1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските 
производители и предприятия от хранително – преработвателната 
промишленост на територията на МИГ 

30 

2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, 
охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на 
територията на МИГ  

15 

3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 

4 Проектът е за преработка на биологични продукти   5 

5 С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на 
околната среда.  

10 

6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на - минимум 1 ново 
работно място и запазване на съществуващи работни места 

30 
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