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Утвърдил: 

Петър Първанов – Председател на УС на „МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“:  /п./ 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.442 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ – 

МЯРКА 6.4„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК  И БЯЛА 

№ Дата на 

получаване  
Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от МИГ 

1 19.10.2020 г. Въпрос от: Юрий Николаев  

Ел. поща: nyurton@mail.ru 

Въпрос: 

В връзка с кандидатсване по мярка 6.4, моля, 

поясните следното: 

Аз съм дърводелец. Регистриран като занаятчия. За 

производството на моите продукти купувам 

фасонирана  дървесина след първична преработка, 

която включва операции за рязане, фрезоване и 

сушене. В процеса на моето производство се 

използват същите технологични операции, 

включително сушене. 

Разрешено ли е финансирането в този случай на: 

  сушилнята   

 

Приложение 20 регулира само производството на 

пелети от необработена дървесина и в моя случай 

Отговор на поставените въпроси: 

 

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, т.13.3.2  

„В рамките на мярката не се финансират дейности, 

насочени към първична преработка на дървесина, в т.ч.: 

2.1 Закупуването, вкл. чрез лизинг, на нови машини и 

оборудване за първична преработка на дървесината, както и 

други работни операции, предхождащи индустриалната 

преработка съгласно „Списък на производствата преди 

индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща 

база за статистическите класификации на икономическите 

дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1“ 

съгласно Приложение № 20 от документи за информация към 

Условията за кандидатстване: 

1. Машинно обработване  на  дървен материал чрез 

бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или 

развиване; 
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имаме работа с отпадъци от индустриална  

преработка.   

Възможно ли закупуване на машина за 

производство на пелети с капацитет, който не 

надвишава прогнозираното количество отпадъци 

от моите дейности. 

 

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, 

окрайчване, фасониране и шлайфане; 

3. Сушене и импрегниране на дървен материал; 

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, 

технологични трески,  дървесни пелети и брикети от 

необработени дървени материали, вършина и други 

дървесни отпадъци; 

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, 

заостряне, пакетиране; 

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, 

пакетиране.” 

28.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


