Програма/мярка:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 година
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Цели:
1.

насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;

2.

насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на
доходите в селските райони;

3.

насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Срок за кандидатстване:
Допълнително ще Ви информираме за точните начални и крайни дати за прием на
документи, които предстои да бъдат обявени от Държавен фонд "Земеделие".

Какви дейности/разходи се финансират?
Дейности:
1.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности.

2.

НЕ СЕ предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори,
подсектори, раздели, групи или дейности:
− производство и преработка на земеделски продукти;
− производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
− въгледобив;
− стоманодобив;
− производство на синтетични влакна;
− залагания и хазарт;
− финансови услуги и операции с недвижими имоти;
− сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу
възнаграждение;
− производство и продажба на биогорива от биомаса;
− производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева,
вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над един мегават;
− производство и продажба на биоенергия при преработка на суровини от
собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над един
мегават;
− изграждане и/или обновяване на инфраструктура
оборудване за голф, скално катерене и лов;

или

закупуване

на

− преработка и/или маркетинг на горски продукти – инвестиции, свързани с
използване на дървесината като суровина (работни операции, извършвани
преди индустриалната преработка)
− развъждане на животни.
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Разходи:
1.

изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и
друга недвижима собственост;

2.

закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани
с дейността, включително чрез финансов лизинг;

3.

закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен
софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност, включително чрез
финансов лизинг;

4.

закупуване на коне за неземеделска дейност;

5.

общи разходи:
− свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
− разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за
управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни
материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за
изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
1.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически
лица (ЮЛ), които:
− са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
− са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
− имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в
приложение №1;
− са микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за
малките и средните предприятия;
− имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от
земеделска дейност, преработка на земеделска продукция и/или услуги,
директно свързани със земеделски дейности, включително от получена
публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези
дейности и услуги;
− са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

2.

За едноличните търговци по ал. 1, които не са регистрирани или са
регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване, като
земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители и/или като
тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия, се признават обстоятелствата по т. 1 и 3 като физически лица.

3.

Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
− нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
− не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
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− не са в производство по ликвидация;
− нямат изискуеми публични задължения към държавата.
4.

Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за
които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Изисквания към проектите:
1.

Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват в община на
територията на селските райони в Република България (приложение №1).

2.

Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране
на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване.

3.

Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по
смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни
селища с развит масов туризъм.

4.

Проекти за инвестиции в сектор „сухопътен транспорт” не могат да бъдат
комбинирани с други допустими дейности по реда на тази наредба.

5.

Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията
съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че
ползвателят на финансовото подпомагане е представил съответните лицензи,
разрешения и/или регистрация;

6.

Закупуването чрез финансов лизинг е допустимо при условие, че ползвателят на
помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на
подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив;

7.

За разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на
15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, се
изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в
оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, с цел определяне на
основателността на предложените разходи. В случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи;

8.

Оферентите (изпълнители, доставчици и пр.) в случаите, когато са местни лица,
трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им законодателство.

Продължителност на проектите:
24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ
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Размер на допустимите разходи:
1.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 5000 евро.

2.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 400 000 евро.

3.

За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници общите
допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Интензитет на помощта:
1.

Финансовата помощ е в размер 70% от одобрените разходи, но не повече от
левовата равностойност на 200 000 евро.

2.

Финансовата помощ за проекти за производство и продажба на енергия от
възобновяеми енергийни източници е в размер на 80% от одобрените разходи,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

3.

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба,
не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

4.

Финансовата помощ за един ползвател за проекти в сектор „сухопътен
транспорт” не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро
период от за три последователни данъчни години – годината на плащане и две
предходни години.

5.

В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия са одобрени и/или подпомагани по
реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да
надхвърля максималния размер по т. 3 и 4.

Плащания:
1.

Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

2.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са
предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.

3.

Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ и се допуска, при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 2000 евро.

4.

Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на
изпълнение на проекта и е допустимо за одобрена обособена част от
инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.

Източник на информация:
http://prsr.government.bg/
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Приложение №1
Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България
Област

Общини
Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог,
Благоевград
Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Бургас
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
Варна
чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико
Елена, Златарица, Лясковец, Павликени,
Търново
Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Видин
Ново село, Ружинци, Чупрене
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Враца
Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово
Дряново, Севлиево, Трявна
Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари,
Добрич
Тервел, Шабла
Кърджали
Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня,
Кюстендил
Трекляно
Ловеч
Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги
Монтана
Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище,
Пазарджик
Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа,
Плевен
Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица,
Пловдив
Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот,
Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра
Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен
Котел, Нова Загора, Твърдица
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино,
Смолян
Рудозем, Чепеларе
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня,
СофияДрагоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица,
област
Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан,
Стара Загора
Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград,
Хасково
Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола
Шумен
Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
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