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Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ 

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 

2014-2020 

(Резюме) 

1. Допустими кандидати:  

 Земеделски стопани или микропредприятия, които имат седалище или клон със 

седалище на територията на селски район.  

1.1. Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:  

 Да са регистрирани  като земеделски стопанини съгласно Наредба № 3 от 1999 г.; 

 Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над 

левовата равностойност на 8 000 евро; 

1.2. Юридическите лица следва отговарят на категорията „микропредприятие“:  

 Средносписъчен състав на персонала по-малък от 10 души. 

 Годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която 

не превишава 3 900 000 лв. 

2. Минимален и максимален размер на инвестиционните разходи за проект:  

 Минималният размер на инвестиционните разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 

евро). 

 Максималният размер на инвестиционните  разходи за един проект е левовата 

равностойност на 1 173 480 лв. (600 000 евро). 

3. Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране: 

 Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти не може да надвишава 391 160 

лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години.  

 Процентът на съфинансиране от страна на бенефициента е в размер до 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

4. Допустими разходи:  

 Изграждане или подобрения на недвижимо имущество; 

 Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; 

 Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта. 

 Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти. 

 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 
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 Разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително 

проучвания за техническа осъществимост. 

5. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

 Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца,  

 За проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи – в срок до 36 месеца 

от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с 

ДФЗ-РА. 

ВАЖНО!  Всеки проект се оценява на база на Критерии за техническа и финансова 

оценка, оповестени от Управляващия орган. Критериите представляват изисквания, за 

които кандидатите получават точки. Колкото повече точки постигне проектното 

предложение, толкова по-голям е шансът за финансиране.  Минималният праг за 

класиране на проектното предложение е 40т. Максималният брой точки, които може да 

получи даден кандидат, е 137т.  

 

Най-важни моменти от Критериите за техническа и финансова оценка: 

I. До 10 точки получават кандидати, които притежават опит или образование 

в сектора, за който кандидатстват. 

 

1.1 Опитът на юридическото лице се доказва със следните документи:  

 Удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности, 

въз основа на предходната финансова година.  

1.2 Образованието на представляващия или собственика чрез:  

 Диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока 

степен 

 Копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на 

които изисква правоспособност; 

 Копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или 

друг вид образование); 

1.3 Стажът на представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата се доказва 

чрез:  

 Копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година 

трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.  

II. До 25т. получават кандидати, осъществявали дейност изцяло на 

територията на селски район, най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване, като критерият е разделен на две части:  

1) Размер на приходите и нает персонал; 

2) Средноартметичен размер на оперативна печалба в съотношение с инвестициите по 

проекта; 
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2.1 Размер на приходите и нает персонал – до 15 точки:  

 За кандидати, с реализирани приходи не по-малко от 5 000 лв. годишно и 1 човек 

годишно средносписъчен персонал – присъждат се 5 точки.  

 За кандидати, с реализирани приходи не по-малко от 10 000 лв. годишно и 2 човека 

годишно средносписъчен персонал – присъждат се 10 точки.  

 За кандидати, с реализирани приходи не по-малко от 15 000 лв. годишно и 3 човека 

годишно средносписъчен персонал - присъждат се 15 точки. 

 

2.2 Средноаритметичен размер на печалбата в съотношение с инвестицията по 

проекта – до 10 точки:  

 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, умножен по 10 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който 

кандидатства – 5 точки.  

 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, умножен по 9 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който 

кандидатства – 6 точки.  

 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, умножен по 8 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който 

кандидатства – 7 точки.  

 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, умножен по 7 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който 

кандидатства – 8 точки. 

 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, умножен по 6 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който 

кандидатства – 9 точки.  

 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, умножен по 5 е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който 

кандидатства – 10 точки. 

III. Проекти на тютюнопроизводители  получават допълнително 3 точки.  

 Да е земеделски стопанин; 

 Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн 

за периода 2007-2009 г.  

 Да е отглеждал тютюн, изкупен по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия за 

референтен период 2007-2009 г., и обработваната от тях земя с тютюн към този период 

не надхвърля 8000 евро СПО. 

IV. Проекти в изброените сектори, съгласно КИД 2008, получават 

допълнително 10 точки, в случай, че са новообразувани предприятия и 

попадат изцяло в секторите на:  

 J58„Издателска дейност“; 
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 J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 

музика“; 

 J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 

 J63 „Информационни услуги“; 

V. Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони 

получават до 3 точки:  

5.1 Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, 

Габрово и Русе – 2 точки; 

5.2 Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, 

Плевен, Разград и Силистра – 3 точки; 

VI. Проекти, създаващи работни места получават до 30 точки:  

6.1 Проекти, създаващи нови работни места -  за всяко разкрито ново работно място, 

кандидатът получава по 3т., но не повече от 30; 

6.2 Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в 

която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година – 10т. 

(изключват се новообразувани предприятия). 

VII. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. 

ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент 

за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, свързани с опазване 

на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци  -  до 6 т.  

7.1 Над 20% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с  този тип инвестиции.  – 3 точки. 

7.2 Проектът се изпълнява на територията на населено място, землището на което попада 

изцяло или частично в територията на защитени зони по Националната екологична 

мрежа Натура 2000, определени със заповед на министъра на околната среда и водите. – 

3 точки. 

VIII. Проекти, включващи иновации ще получат до 10 точки, в случай, че:  

8.1 Над 30% от заявените и определени за допустими инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации.  

IX. Проекти за развитие на услуги и други неземеделски дейности – приоритет 

получават проекти в сферата на здравни, социални услуги или услуги, 

насочени към деца – до 30т. , в случай, че: 

9.1 Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-

2008, като 30 т. получават проекти в Сектор Q:  

• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“; 

• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“; 

• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“; 

www.intellect-consult.com


 
 

 София 1715, жк. Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 1, ап.3,  М+ 0884 123 572, e-mail: office@intellect-consult.com,  

website: www.intellect-consult.com 

 

• Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица и хора с физически 

увреждания“; 

• Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“                                       

Сектор G                                                                                          

• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;  

9.2 Принадлежността на проекта към съответните сектори се определя от кода по КИД-

2008 като 20 т. получават проекти в: Сектор G :                                                                                              

• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;                                                                             

Сектор С  

• С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“; 

Сектор N                          

• N 80 „Дейности по охрана и разследване“; 

Сектор R 

• R  93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“; 

Допълнителна информация:  

1. Проектните предложения се подават електронно, чрез разработване на електронно 

проектно предложение на страницата на Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), 

https://eumis2020.government.bg/bg. Проектното предложение се подписва чрез 

квалифициран електронен подпис (КЕП), собственост на представляващия. 

2. Към проектното предложение се прилагат пакет документи, включително 

разработен бизнес план за 5 или 10- годишен период, според инвестициите по 

проекта.  

3. За всички, предвидени инвестиции по проекта, се прилагат: запитвания за оферта, 

една или три конкурентни оферти, предварителни и/или окончателни договори с 

доставчици по проекта.  

4. На оценка подлежат както проектното предложение, бизнес плана, така и 

достоверността на декларациите, приложени от кандидата. 
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