
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

на проект на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, 

насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Публикуван е Проект на Насоки, включващ Условия за кандидатстване, Условия за 

изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проектни предложения 

„Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в 

срок до 13.07.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg. 

 

Цел на процедурата Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските 

райони, намаляване на сезонните колебания в заетостта и 

насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на 

вече съществуващите работни места. 

Допустими кандидати Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като 

упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по 

реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. 

Кандидатите трябва да отговарят на определението за 

микропредприятие, а именно: средносписъчния брой на 

персонала да е по-малък от 10 души и годишния оборот да не 

превишава 3 900 000 лв., и/или стойността на активите да не 

превишава 3 900 000 лв., с изключение на регистрираните като 

земеделски стопани. 

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията 

на селски район, съгласно Приложение № 1. 

Допустими дейности 1. Проекти за инвестиции в неземеделски дейности, 

които са насочени към развитие на занаяти (включително 

предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в 

занаятчийски дейности). 

2. Принадлежността към дейностите по т.1 на 

инвестициите, включени в проектното предложение, се 

определя съгласно чл. 3, ал. 1от Закона за занаятите, а именно: 

„Занаят е дейност за производството на изделия и/или 

предоставянето на услуги по занаятчийски начин.“ 
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3. Проекти, при които 100% от заявените за подпомагане 

инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло 

свързани с инвестиции по т. 1. 

Размер на допустимити 

разходи за един проект 

Минималният размер: 19 558,30 лв.  

Максималният размер: 1 173 498,00 лв.  

Размер на БФП 50% 

Финансиране по 

проекта  - БФП 

Минимален размер: 9 779,15 лв. 

Максимален размер: 391 166,00 лв. 

Наличен финансов 

ресурс 

5 867 400.00 лева 

Максимална 

продължителност на 

проекта 

1. до 24 месеца от датата на подписване на 

административния договор  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

2. 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, а именно: публичните възложители 

и възложителите за конкретен случай. 

3. Крайният срок по т. 1 и т. 2 е не по-късно от 15 

септември 2023 г.  

Ред за оценяване на 

проектните 

предложения 

Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената 

финансова помощ на всички подадени проектни предложения 

надхвърля разполагаемия бюджет за настоящата процедура). 

Етап 2: Оценка на административното съответствие и 

допустимостта. 

Етап 3: Техническа и финансова оценка. 

ВАЖНО!!!  
Критерии за оценка на 

проектното предложение 

(максимални стойности 

на даден параметър) 

10 точки за Проекти на кандидати с майсторско свидетелство 

- Точки се присъждат в случай, че кандидатът представи копие 

на майсторското свидетелство за един или повече занаяти, 

издадено/издадени от Националната занаятчийска камара, и е 

вписан в регистъра на Регионална занаятчийска камара. 

20 точки за Проекти, насочени изцяло към народни 

художествени занаяти  - Точки по критерия се присъждат на 

проекти, насочени изцяло към занаяти от група I. Народни 

художествени занаяти, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, 

ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите: 

1. Художествена обработка на кожа 

2. Изработване на изделия от кожа 

3. Изработване на накити 



4. Изработване на изделия от ковано желязо 

5. Художествено леене 

6. Звънчарство 

7. Ножарство 

8. Изработване и ремонт на старинно оръжие 

9. Везбарство 

10. Художествено плетиво 

11. Изработване на национални кукли 

12. Изработване на художествена керамика 

13. Грънчарство 

14. Художествена обработка на дърво и дърворезба 

15. Изработване на художествени тъкани 

16. Гайтанджийство 

17. Изработване на национални костюми 

18. Изработване и ремонт на български народни музикални 

инструменти 

19. Художествена обработка на камък 

20. Бакърджийство (медникарство) 

21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, 

копаничарство 

22. Ръчно килимарство 

2 точки за Проекти, които се изпълняват на територията на 

области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе 

3 точки за Проекти, които се изпълняват на територията на 

области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра 

6 точки за 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, в това число: 

3 точки за 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. 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. 

или 

3 точки за Проект, който 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. 

Максимален брой точки: 49 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по 

критериите за подбор. При проекти с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен 

разполагаем бюджет, класирането се извършва по следния ред съобразно получения брой 

точки по критерий: 

1. „Проекти, насочени изцяло към народни художествени занаяти“. 

2. „Проекти, включващи демонстрационни дейности“. 

3. „Проекти на кандидати с майсторско свидетелство“. 

4. „Проекти на кандидати със свидетелство за калфа“. 

5. „Проектът включва инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите 

съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и иивестиции, свързани 

с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци“; 

6. „Проекти, които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, 

Плевен, Разград и Силистра“; 

7. „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“; 

8. „Проекти, които се изпълняват на територията на области Враца, Велико Търново, 

Габрово и Русе“. 

 

За повече информация, може да се свържете с нас на office@idein.eu 

Консултантско резюме на процедурата можете да намерите: тук 

Проект на Насоки за кандидатстване можете да намерите: тук 

Приложение № 1  към Условията за кандидатстване  - Списък на селските райони можете да 

намерите: тук 

Приложение № 14 към Условията за кандидатстване - Списък на областите/общините от селските 

райони, които са в обхвата на Северозападен и Северен централен район съгласно Закона за 

регионалното развитие можете да намерите: тук 
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