ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.
ПРОЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В ЦЕХ ЗА ЗАГОТОВКА НА СЕМЕНА В ИМОТ
XI а ( N 72624.633.3 по КК ) по парцеларния план на „Телекомплекс- I зона" кв."Рилци" в
землището на гр.Добрич
1. Кратко описание на инвестициите по проекта:
Настоящият проект се реализира по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г, подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът включва в себе си бизнес-план,съпътстваща техническа,финансовосчетоводна документация и всички други документи,в съответствие с изискванията на
НАРЕДБА 9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г. и цели доказване на икономическата
ефективност от реализация на инвестиционните намерения на кандидата, а именно:
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАД В ЦЕХ ЗА ЗАГОТОВКА НА СЕМЕНА „ В ИМОТ XI а ( N
72624.633.3 по КК ) по парцеларния план на „Телекомплекс- I зона" кв."Рилци" в
землището на гр.Добрич.
Инвестицията е свързана с производството на семена от градински фасул-зрял както за
собствено производство,така и за директна продажба.Инвестицията е насочена към

подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
-опазване на околната среда,включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци;
-подобряване условията на труд и увеличаване на заетост;
-подобряване на хигиенните, фитосанитарните,екологичните и други условия на
производство;
-подобряване на качеството на произвежданите земеделски продукти;
-подобряване на наличните производствени материални и нематериални активи;
Кандидатът е земеделски производител,който осъществява своята дейност в селска
община и район, различен от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по
националната екологична мрежа Натура 2000.
2. Описание как ще се подобри дейността на земеделското стопанство и ще се
постигнат целите и принципите на подмярката.
Чрез внедряване на новите продукти,процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и нематериални активи; предмет на настоящия
инвестиционен проект,кандидата ще подобри цялостната си дейност и повиши
производителността си.
Въвеждането на новите инвестиции ще доведе до насърчаване на сътрудничеството с
останалите производители в региона както и до подобряване на сътрудничеството с
преработвателите на земеделски продукти,с които към настоящия момент се
осъществява реализация на земеделската продукция.
Чрез внедряване на новите енергоспестяващи продукти, процеси и технологии ще се
постигне подобряване опазването на компонентите на околната среда, включително и
намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
Чрез внедряване на новите продукти, процеси и технологии се постига повишаване на
енергийната ефетивност в земеделското стопанство, което ще доведе до повишаване
на икономическия ефект върху цялата дейност на стопанството с повече от 10%.
Чрез внедряване на новите продукти, процеси и технологии ще се постигне
подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, фитосанитарните
,екологичните условия на производство.
Чрез внедряване на новите продукти, процеси и технологии ще се постигне
подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти.

