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ПОКАНА:
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са
включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по
подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“

ПРОГРАМА:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЦЕЛИ:
Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите
работни места;
Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в
областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено
потребление.

КРАЕН СРОК:
17.30 часа на 07.12.2018 г.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1.1 Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за
функционирането на Европейския съюз;
1.2. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности.
2. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за
подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с
инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в „Код по КИД – 2008“ от
Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 1 на Приложение
№ 18.
3. Принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 и/или т.1.2, включени в
проектното предложение се определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация на
икономическите

дейности (КИД

–

2008) за дейностите, за чието

кандидатства с проектното предложение съгласно Приложение № 18.
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4. Инвестиционните разходи, които изцяло попадат в обхвата на т. 1.1 се определят, като
относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение
инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
5. Инвестиционните разходи, които не попадат и не се използват изцяло за дейности в
обхвата на т. 1.1 от настоящата процедура се определят като относителен дял от общия
размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т.
1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
6. Инвестиционните разходи, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т.
1.1 и 1.2 се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и 1.2, в
зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1
и съответно т. 1.2.
7.

В

случай

на

инвестиционни

разходи,

свързани

със

СМР,

които

се

използват

едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и 1.2 е необходимо да се представят отделни
количествени сметки за обектите/активите използвани за дейности по т. 1.1 и съответно за
дейности по т. 1.2, придружени от обяснителна записка и заверени от проектант.
Инвестиционните разходи, които не могат еднозначно да бъдат определени за коя

от

дейностите се отнасят, се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1
и 1.2 в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности
по т. 1.1 и съответно т. 1.2.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за
създаване

и

развитие

на

неземеделски

дейности

в

селските

райони,

свързани

с

допустимите дейности от раздел 13.1 „Допустими дейности”, включващи:
1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и
оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за инвестиционните дейности

на територията на селски район съгласно

Приложение № 1;
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за
изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на
селски район съгласно Приложение № 1;
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

факс:
моб.:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например
хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации
относно

екологичната

и

икономическата

устойчивост,

включително

проучвания

за

техническа осъществимост.
2. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи
по т. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 и 1.5.
3. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2.
4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на формуляра за
кандидатстване, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или
микропредприятия ;
2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски
район, съгласно Приложение №1.
4. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на
следните условия към датата на подаване на проектното предложение:
а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
б) минималният СПО на земеделското му стопанство да е над левовата равностойност на 8
000 евро;
в) за кандидати, които не са микропредприятия - да е получил над 50 на сто за
предходната

финансова

година

приходи

от

земеделски

дейности

или

участие

и

подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена
публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или
приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски
дейности, или получена публична финансова помощ;
г) да е микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.
5. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 4, б. „б“ се доказва с декларация по
образец съгласно Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството
през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, и:
а)

регистрация

на

обработваната

от

кандидата

земя

и

отглежданите

животни

в

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при
изчисляването му; или
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в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин,
издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
ВАЖНО: Кандидатите - земеделски стопани и кандидатите ЕТ, чийто собственик е
земеделски стопанин, задължително попълват Уникален идентификационен номер при
регистрацията на земеделския стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (УИНЗС) в
полето в част II от Приложение № 2 „Основна информация“.
6. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния СПО на
земеделското стопанство трябва да съответства на разпоредбата на чл. 33б от ЗПЗП.
7. Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата
стопанска година, кандидатът задължително посочва конкретен период в декларацията
съгласно Приложение № 3, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на
културите, съобразен с характеристиките и метода на отглеждането им. Крайният срок за
засаждане/засяване на културите не може да бъде след края на текущата стопанска
година, в която е подадено проектното предложение.
8. Когато СПО се доказва с намерение за засаждане/засяване на култури през текущата
стопанска година, минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната стопанска
година и се доказва с документите по т. 5 за предходната стопанска година, като
кандидатът трябва да е бил регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3
от 1999 г. за предходната стопанска година.
9. Приходите на кандидати - земеделски стопани за предходната финансова година се
доказват със следните документи:
9.1. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане
по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична
финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от
преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или
получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година
(Приложение № 20);
9.2. Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2017 г. съгласно изискванията на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – за кандидатите по т. 11 от този
раздел и ОПР за 2017 г. за останалите кандидати.
10. Когато кандидатът е едноличен търговец (ЕТ) и собственикът му е регистриран
земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. като физическо лице, собственикът трябва
да отговаря на изискванията по т. 4, буква „б“, „в“ и „г“ от този раздел.
11. За кандидати ЕТ, които не са регистрирани като земеделски стопани или са
регистрирани през 2018 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават
обстоятелствата по т. 4 и 5 като физически лица.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските
райони на Република България, посочени в Приложение № 1.
2.

За подпомагане по реда на тези условия кандидатите представят бизнес план по

образец съгласно Приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните
инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на
СМР – за 10-годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността
на

предприятието

и

да

доказва

икономическата

жизнеспособност

на

проекта

и

предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една
или повече от целите на процедурата и в съответствие с принципите на добро финансово
управление.
3. Проектите трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната
среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
4. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, трябва да съответстват на
разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови
нормативни актове за неговото прилагане.
5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е
собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на
строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на
проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на
кандидатстване за разходи за СМР за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или
пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж съгласно
ЗУТ.
6. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е
собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за ползване на имота за
срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение –
в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими
за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които
не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ;
б) СМР извън случаите по т. 5.
7. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението,
обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените СМР не се
изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен
проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
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съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за предвидените
СМР се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
в)

подробни

количествени

сметки

за

предвидените

СМР,

които

са

заверени

от

правоспособно лице;
г) влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че
строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се
изисква съгласно ЗУТ.
8. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти се придружават с
разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
9. Към проектите за дейностите свързани с производство се прилагат технологичен проект,
схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на
предприятието по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма
на бизнес плана. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да
покрива най-малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по
технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява
средноаритметично за срока за мониторинг.
10. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение
и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското
законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения
и/или документ, удостоверяващ регистрацията, когато това обстоятелство не е проверимо в
публични регистри. При наличие на публичен регистър, оценителната комисия извършва
служебна проверка в него за оценка на съответствието с това изискване. Това се отнася за
случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от кандидата към датата на
подаване

на

предварително

проектното

предложение

лицензиране,

разрешение

и/или

за

и/или

стартирането

регистрация

на

и

е

необходимо

дейността

или

на

собственика/управителя.
За дейности, насочени към производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
за собствено потребление
11. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници,
включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна
енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от
биомаса, се подпомагат само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не
надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието.
Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
12. Проекти за производство на биогорива и течни горива от биомаса се подпомагат при
условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за
енергията от възобновяеми източници.

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

факс:
моб.:
e-mail:
Web:

02 865 61 89
0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu

идеите в действие

13. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва
да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.
14. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат
най-малко 10 на сто топлинна енергия.
15. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна
база за периода на изпълнение на бизнес плана чрез Приложение № 17 - когато се
предвижда

използване

на

биомаса,

получена

в

резултат

на

земеделската

или

преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни
договори с описани вид, количества и цена на суровините - когато не се предвижда
използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната
дейност на кандидата.
16. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от

зърнени и

други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и
суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. Ограниченията
от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за
фуражи.
17.

Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на

условията по т. 11 - 16, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в
съответната област.

ПАРТНЬОРСТВО:
/

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ:
1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи
за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за
предоставяне на БФП с РА.
2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на получаване от
бенефициента

на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване

на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за
бенефициента, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.
3. Крайният срок по т. 1 и т. 2 е не по-късно от 15 септември 2023 г.

БЮДЖЕТ:
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Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ

Микро предприятия, които
не са земеделски стопани

Земеделски стопани

58 674 000,00 лева

35 204 400,00 лева

23 469 600,00 лева

30 000 000,00 евро

18 000 000,00 евро

12 000 000,00 евро

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие

не може да

надвишава 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две
предходни плюс текущата година) при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 19 558 лв. (10 000 евро).
Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1 173 480 лв. (600 000
евро).

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
50%
ПЛАЩАНИЯ:
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/331a2f25-3bf1-432e-ae83a7c86665a998
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Приложение № 1
към Условията за кандидатстване
Списък на селските райони
Област

Общини

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич,
Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско,
Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица,
Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново
село, Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
Роман, Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел,
Шабла

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня,
Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм,
Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера,
Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица,
Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение,
Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
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Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица,
Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево, Чирпан

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални
Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево,
Нови пазар, Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
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Приложение № 18
към условията за кандидатстване
Списък на сектори и кодове по КИД – 2008, разпределени по видове дейности
1. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производство на продукти,
които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на ЕС – Раздел 13
„Дейности, допустими за финансиране“, подраздел 13.1 „Допустими дейности“, т.1.2
Номер на
позиция

Код по КИД2008

Сектор С

Наименование на позицията
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Производство на хранителни продукти
10.7„Производство на хлебни и тестени изделия“
10.82* „Производство на какао, шоколад и захарни изделия“
10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“
10.85 „Производство на готови ястия“
10.86„Производство на детски, диетични и други хомогенизи
рани храни“
10.89* „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани
другаде“
Производство на напитки
11.05 „Производство на пиво“
11.07 „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други
бутилирани води

1

Раздел 10

2

Раздел 11

3

Раздел 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

4

Раздел 14

Производство на облекло

5

Раздел 15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм

6

Раздел 16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и
корк,без мебели; производство на изделия от слама и материали за
плетене

7

Раздел 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

8

Раздел 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

9

Раздел 19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

10

Раздел 20

Производство на химични продукти

11

Раздел 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

12

Раздел 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

13

Раздел 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

14

Раздел 24

Производство на основни метали

15

Раздел 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

16

Раздел 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти
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17

Раздел 27

Производство на електрически съоръжения

18

Раздел 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение

19

Раздел 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

20

Раздел 30

Производство на превозни средства, без автомобили

21

Раздел 31

Производство на мебели

22

Раздел 32

Производство, некласифицирано другаде

* Недопустими за подпомагане са продукти, подпомагани по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
2. Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във
всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности - Раздел 13 „Дейности,
допустими за финансиране“, подраздел 13.1 „Допустими дейности“, т. 1.1
Номер на
позиция

Код по КИД2008

Сектор В
23

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Раздел 08

Сектор С
24

Наименование на позицията

Добив на неметални материали и суровини
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Раздел 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Сектор Е
25

Раздел 38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

26

Раздел 39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор F

СТРОИТЕЛСТВО

27

Раздел 41

Строителство на сгради

28

Раздел 42

Строителство на съоръжения

29

Раздел 43

Специализирани строителни дейности

Сектор G

ТЪРГОВИЯ

30

Раздел 45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо
обслужване и ремонт

31

Раздел 46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

32

Раздел 47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

Сектор H
33

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
Раздел 52
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34

Раздел 53

Пощенски и куриерски дейности
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Сектор J
35

Раздел 58

Издателска дейност

36

Раздел 59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика

37

Раздел 60

Радио- и телевизионна дейност

38

Раздел 61

Далекосъобщения

39

Раздел 62

Дейности в областта на информационните технологии

40

Раздел 63

Информационни услуги

Сектор L
41

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Раздел 68

Сектор М

Операции с недвижими имоти
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

42

Раздел 69

Юридически и счетоводни дейности

43

Раздел 70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на
управлението

44

Раздел 71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

45

Раздел 72

Научноизследователска и развойна дейност

46

Раздел 73

Рекламна дейност и проучване на пазари

47

Раздел 74

Други професионални дейности

48

Раздел 75

Ветеринарномедицинска дейност

49

Раздел 78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

50

Раздел 80

Дейности по охрана и разследване

51

Раздел 81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

52

Раздел 82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на
стопанската дейност – без 82.91 „Дейности по събиране на парични
вземания и на финансова информация“

Сектор Р
53

ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел 85

Сектор Q

85.5 „Други образователни дейности“
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

54

Раздел 86

86.2 „Извънболнична лекарска практика“

55

Раздел 87

Медико-социални грижи с настаняване
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56

Раздел 88

Сектор R

Социална работа без настаняване
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

57

Раздел 90

Артистична и творческа дейност

58

Раздел 91

Други дейности в областта на културата

59

Раздел 93

93.1 „Дейности в областта на спорта“

Сектор S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

60

Раздел 95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

61

Раздел 96

96.01 „Пране и химическо чистене“
96.02 „Фризьорски и козметични услуги“
96.03 Организиране на погребения и свързани с тях услуги“
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КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
№

1

1.1

КРИТЕРИЙ

ОПИСАНИЕ

Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в
сектора, за който кандидатстват

Проекти, подадени от кандидати,
притежаващи опит в сектора, за
който кандидатстват, или

Точки се присъждат в случай, че кандидатът е
предприятие, осъществяващо дейност в сектора,
за който кандидатства. Секторът, за който се
кандидатства по проектното предложение се
посочва във формуляра за кандидатстване.
Дейността на предприятието се доказва с
удостоверение от НСИ за основната и
допълнителните икономически дейности,
осъществявани от кандидата през предходната
финансова година, предхождаща датата на
кандидатстване.

ТОЧКИ

10

10

Образованието се доказва с един или повече от
следните документи на кандидата или
представляващия кандидата или
собственика/ците на кандидата:

1.2

Проекти, подадени от кандидат,
чийто собственик или
представляващ притежава
образование и/или стаж в
сектора, за който кандидатства

- Копие от диплома за придобита образователноквалификационна степен „бакалавър“ или повисока степен (образователна или научна);
- копие на свидетелството за правоспособност за
професии, упражняването на които изисква
правоспособност;
- копие на удостоверението за професионално
образование (средно-специално или друг вид
образование).

3

Стажът се доказва с един или повече от следните
документи на кандидата или представляващия
кандидата или собственика/ците на кандидата:
- копие от трудова/осигурителна книжка, от
която да е видно най-малко 1 година
трудов/осигурителен стаж по професията в
съответния сектор.
В случай, че за доказване на тези обстоятелства
се представят документи на един от
съдружниците/собствениците, той следва да
притежава най-малко 50 на сто от
дяловете/капитала на кандидата.

2

Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на
кандидатстване
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2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на
кандидатстване
Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови
години са реализирали приходи от най-малко
Проекти, представени от
5000 лв. (общо приходи по ОПР);
кандидати, които извършват
3. за всяка една от трите години
дейност от най-малко три години
средносписъчният брой на персонала им е найкъм датата на кандидатстване,
малко 1 човек (вкл. собственик/ци или
реализирали са приходи не поуправител)
малко от 5000 лв. годишно и имат
най-малко 1 човек годишно
Забележка:
средносписъчен персонал
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която са
реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.
Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване;
2. за всяка една от трите завършени финансови
години са реализирали приходи от най-малко
Проекти, представени от
10000 лв. (общо приходи по ОПР);
кандидати, които извършват
3. за всяка една от трите години
дейност от най-малко три години
средносписъчният брой на персонала им е найкъм датата на кандидатстване,
малко 2 човека (вкл. собственик/ци или
реализирали са приходи не поуправител)
малко от 10000 лв. годишно и
имат най-малко 2 човека годишно
Забележка:
средносписъчен персонал.
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която са
реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.
Точки се присъждат на кандидати, които:
1. са осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване;
Проекти, представени от
2. за всяка една от трите завършени финансови
кандидати, които извършват
години са реализирали приходи от най-малко
дейност от най-малко три години
15000 лв. (общо приходи по ОПР);
към датата на кандидатстване,
3. за всяка една от трите години
реализирали са приходи не посредносписъчният брой на персонала им е наймалко от 15000 лв. годишно и
малко 3 човека (вкл. собственик/ци или
имат най-малко 3 човека годишно
управител)
средносписъчен персонал.
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която са
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реализирани приходите.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта

Средноаритметичният размер на
оперативната печалба на
кандидата от последните три
години, умножен по 10 е поголям от общата стойност на
разходите по проекта, с който
кандидатства

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

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

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

10

Точки се присъждат на кандидати, които са
осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване.
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която e
реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.

5

Точки се присъждат на кандидати, които са
осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която e
реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.

6

Точки се присъждат на кандидати, които са
осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която e
реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.
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2.2.4

2.2.5

2.2.6

3

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

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

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

Точки се присъждат на кандидати, които са
осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която e
реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/община от селски район.

8

Точки се присъждат на кандидати, които са
осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която e
реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.

9

Точки се присъждат на кандидати, които са
осъществявали дейност от най-малко три
завършени финансови години преди датата на
кандидатстване
Забележка:
1. Не се поставя ограничение по отношение на
сектор на икономическата дейност, от която e
реализирана печалбата.
2. Дейността на кандидата трябва да е
извършвана изцяло на територията на
община/общини от селски район.

Проекти на тютюнопроизводители

10

3

Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на
данните за изкупения и премиран тютюн за
периода 2007-2009 г.

3.1

Кандидатът е
тютюнопроизводител

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

Проектите са представени от кандидати
тютюнопроизводители, които са земеделски
стопани, отглеждали тютюн, който е изкупен и
премиран по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия за референтен период 20072009 г., и обработваната от тях земя с тютюн към
този период не надхвърля 8000 евро СПО.
Кандидатът получава точки, когато е налице поне
едно от следните условия:
1. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран
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по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия поне за една година от посочените в
референтния период и стандартния му
производствен обем на обработваната земя с
тютюн не надхвърля 8000 евро за съответната
година.
2. Тютюнът на кандидата е изкупен и премиран
по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия за всяка една година от посочените в
референтния период и стандартния му
производствен обем на обработваната земя с
тютюн не надхвърля 8000 евро за всяка една
година.

4

Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови
предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия

10

Съгласно ЗМСП "новообразувани предприятия" са
предприятията, за които са изтекли до 12 месеца
от вписването им в регистър БУЛСТАТ.

Проектът е представен от
кандидат, новообразувано
предприятие и попада изцяло в
един или повече от изброените
сектори от НСНМСП 2014 - 2020
г.:
4.1

5

5.1

Компютри, оптика и електроника
Автомобили и други превозни
средства
Метални изделия
Машиностроене
Печатарска промишленост и
записани носители
Текстил

Принадлежността на проекта към съответните
сектори се определя от кода по КИД-2008 и в
съответствие със секторите от НСНМСП 20142020 г.:
С13 „Производство на текстил и изделия от
текстил, без облекло“;
С18 "Печатна дейност и възпроизвеждане на
записани носители";
С20 „Производство на химични продукти“;
С25 "Производство на метални изделия, без
машини и оборудване";
С26 „Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични
продукти“;
С27 „Производство на електрически
съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с
общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без
автомобили“;

Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони

Проекти, които се изпълняват на
територията на области Враца,
Велико Търново, Габрово и Русе

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000
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5.2

6

6.1

6.2

Проекти, които се изпълняват на
територията на области Видин,
Ловеч, Монтана, Плевен, Разград
и Силистра

3

Проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост

За създадено ново работно място се признава
увеличението на броя на средносписъчния
персонал на предприятието, наличен към
Проекти, създаващи нови работни предходната на кандидатстването година, като
места
това увеличение е най-малко 1 бр.
За всяко ново създадено работно място, в
резултат от реализиране на инвестицията,
кандидатът ще получи 3 точки, но не повече от
30.
Точки по този критерий се присъждат след
проверка в "Търговски регистър и регистър на
ЮЛНЦ". Седалището на дружеството трябва да е
Проекти на кандидати, на които
в същата община от селски район, където ще се
седалището на дружеството е в
осъществява предвидената инвестиция от найсъщата община, в която ще се
малко 1 календарна година преди датата на
извършва инвестицията от найкандидатстване.
малко една календарна година

40

30

10

Новообразувани предприятия по смисъла на
ЗМСП не получават точки по критерия.

7

7.1

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

Проектът включва инвестиции в
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

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

Над 20% от заявените и определени за
допустими инвестиционни разходи по проекта са
свързани с този тип инвестиции.
Точки по критерия се предоставят при
представяне на документ, издаден от
производителя, удостоверяващ съответствието с
изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на
Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на котли на
твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.), и/или
проектът включва мерки за оползотворяване на
отпадъци за собствени енергийни нужди.
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7.2

8

9

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

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

Проекти, включващи
иновации

Над 30% от заявените и определени за
допустими инвестиционни разходи по проекта са
свързани с иновации.
За целите на прилагане на критерия "Иновации"
са: иновативен продукт, произвеждан от
предприятието, въвеждане на нов производствен
процес (машини, съоръжения и оборудване) или
нова практика, въвеждане на нова
организационна форма, включително маркетинг,
подкрепени с удостоверение за ползван патент
и/или удостоверение за полезен модел, внедрена
в рамките на четири години преди датата на
подаване на проектното предложение. За
иновации не се смятат малки промени или
подобрения, увеличаване на количеството
произвеждана продукция чрез прибавяне на
производствени или логистични системи, много
близки до вече съществуващи такива, изваждане
от употреба на определен процес, само подмяна
на дълготрайни материални активи (ДМА) или
надграждането им, промени, произтичащи изцяло
от промени в цените на производствените
фактори, сезонни или други циклични промени,
търговия с нови или значително подобрени
продукти, както и промени в организацията на
работното място или външните отношения, които
се основават на организационни методи, които
вече се използват в предприятието.

10

Проекти за производствени
дейности

Инвестицията е изцяло за производствени
дейности. За да се удостовери, че проектът е
изцяло за производствени дейности,
инвестициите трябва да включват
производствено оборудване и/или
строителство/реконструкция/ремонт на
производствени сгради/помещения и/или
закупуване на производствен софтуер и всички
други инвестиционни разходи, необходими за
функционирането на производствения процес и
описани в част "Технологична".
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Важно: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по критериите
за подбор.
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За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки, за които е наличен частичен
разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно получения брой точки по
критерий:
1. № 6.1 „Проекти, създаващи нови работни места“.
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, същите ще бъдат
класирани съобразно получения брой точки по критерий:
2. № 9 „Проекти за производствени дейности“.
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 9, същите ще бъдат
класирани съобразно получения брой точки по критерий:
3. № 2.1.3 „Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три години към
датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 15 000 лв. годишно и имат най-малко
3 човека годишно средносписъчен персонал“.
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 2.1.3, същите ще бъдат
класирани съобразно получения брой точки по критерий:
4. № 8 „Проекти, включващи иновации“.
В случай, че проектите имат равен брой точки и по гореизброените критерии, проектните предложения
ще се класират съобразно получения брой точки по следните критерии в изброения ред:
5. Критерий № 4.1 „Проектът е представен от кандидат, новообразувано предприятие и попада изцяло в
един или повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 - 2020 г.:
Компютри, оптика и електроника
Автомобили и други превозни средства
Метални изделия
Машиностроене
Печатарска промишленост и записани носители
Текстил“;
6. Критерий № 2.2.6 „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“;
7. Критерий № 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който
кандидатстват”;
8. Критерий № 2.1.2 „Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три
години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 10000 лв. годишно и
имат най-малко 2 човека годишно средносписъчен персонал“;
9. Критерий № 6.2 “Проекти на кандидати, на които седалището на дружеството е в същата община, в
която ще се извършва инвестицията от най-малко една календарна година”;
10. Критерий № 2.2.5 „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
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кандидатства“;
11. Критерий № 2.2.4 „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“;
12. Критерий № 2.2.3 „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“;
13. Критерий № 2.2.2 „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“;
14. Критерий № 2.2.1 „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“;
15. Критерий № 2.1.1 „Проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най-малко три
години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 5000 лв. годишно и имат
най-малко 1 човек годишно средносписъчен персонал“;
16. Критерий № 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава
образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства“;
17. Критерий № 7.1 „Проектът включва инвестиции в 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“;
18. Критерий № 5.2 „Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана,
Плевен, Разград и Силистра“;
19. Критерий № 3.1 „Кандидатът е тютюнопроизводител“;
20. Критерий № 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“;
21. Критерий № 5.1 „Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново,
Габрово и Русе“.
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