
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

на проект на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Развитие на 

услуги и други неземеделски дейности“ 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 

„Развитие на услуги и други 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 Земеделски стопани или микропредприятия 

(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.), 

регистрирани като еднолични търговци или юридически лица 

по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 

За земеделски стопани, условията на които трябва да 

отговарят са следните: 

1) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно 

Наредба № 3 от 1999 г.; 

2) минималният СПО на земеделското му стопанство да е 

над левовата равностойност на 8 000 евро; 

3) да е получил най – малко 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; 
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4) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно 

чл. 3 от ЗМСП: 

Микропредприятия са тези, които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. 

Малки предприятия са тези, които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв. 

Средни предприятия са тези, които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв. 

 

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията 

на селски район, съгласно Приложение № 1. 

Допустими дейности 1.   Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски 

дейности, които са насочени към: 

1.1. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката 

и др. неземеделски дейности;  

1.2. Производство на продукти, които не са включени в 

Приложение I от Договора за функциониране на Европейския 

съюз; 

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 Приложение №18;. 

3. Принадлежността на инвестициите към дейностите по 

т.1.1 и/или т. 1.2, включени към проектното предложение се 

определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация на 

икономическите дейности (КИД – 2008) за дейностите, за 

чието подпомагане се кандидатства с проектното 

предложение съгласно Приложение № 18. 

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 т. 1.2 се 

разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 

1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, 

които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2. 

 В случай на инвестиционни разходи свързани със строително 

- монтажни дейности, които се използват едновременно за 

дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 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 

дейностите се отнасят, се разпределят пропорционално към 

разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от 

относителният дял на разходите, които попадат изцяло за 

дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2. 

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 

78 232 000.00  лева  - общ размер, в това число: 

 

1. 15 646 400.00 лева за кандидати микропредприятия и 

земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални 

грижи с  настаняване на възрастни лица“ и  „Дневни грижи за 

малки деца“ 

 

2. 62 585 600.00 лева - общ размер, в това число: 

2.1. 39 116 000.00 лева за Микро предприятия, които не 

са земеделски стопани 

и 



2.2. 23 469 600.00 лева за Земеделски стопани. 

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, подадени от кандидати, притежаващи 

опит в сектора, за който кандидатстват - 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. ИЛИ 

3 точки за Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик 

или представляващ притежава образование и/или стаж в 

сектора, за който кандидатства -  Образованието се доказва с 

един или повече от следните документи на кандидата или 

представляващия кандидата или собственика/ците на 

кандидата:  

 Копие от диплома за придобита образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока 

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). 

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. 

15 точки за Проекти, представени от кандидати, които 

извършват дейност от най-малко три години към датата на 

кандидатстване, реализирали са приходи не по-малко от 15000 

лв. годишно и имат най-малко 3 човека годишно 

средносписъчен персонал - 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 15000 лв. (общо приходи 

по ОПР); 

3. за всяка една от трите години средносписъчният брой на 

персонала им е най-малко 3 човека (вкл. собственик/ци или 

управител) 

Забележка:  

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. 

10 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. 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. 



3 точки - Кандидатът е тютюнопроизводител. Кандидатът 

трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и 

премиран тютюн за периода 2007-2009 г. 

 

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 2007-2009 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 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. 

10 точки -  Проектът е представен от кандидат, 

новообразувано предприятие и попада изцяло в един или 

повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 - 2020 г.: 

Информационни технологии 

Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис 

Информационни услуги 

Издателска дейност 

Научна и развойна дейност 

 

Принадлежността на проекта към съответните сектори се 

определя от кода по КИД-2008 и в съответствие със секторите 

от НСНМСП 2014-2020 г.:  

J58 „Издателска дейност“; 

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“; 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 

J63 „Информационни услуги“; 

М 72 Научна и развойна дейност. 

3 точки за Проекти, които се изпълняват на територията на 

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



2 точки за Проекти, които се изпълняват на територията на 

области Враца, Велико Търново, Габрово и Русе 

30 точки за Проекти, създаващи нови работни места. За 

създадено ново работно място се признава увеличението на 

броя на средносписъчния персонал на предприятието, 

наличен към предходната на кандидатстването година, като 

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. 

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. 

10 точки за 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. 

30 точки за Проекти, насочени към създаване или развитие на 

здравни, социални услуги, или услуги насочени към деца. 

Принадлежността на проекта към съответните сектори се 

определя от кода по КИД-2008: 

 

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“; 

• Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни 

лица“; 

• Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“                                       

Сектор G                                                                                          

• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други 

фармацевтични стоки“; 

 

Точки по критерия се присъждат при проекти с ангажимент, 

насочен изцяло в описаните кодове по КИД. Присъждат се 

точки по критерия и при мобилни обекти и/или мобилни 

средства, свързани с изпълнение на дейностите. 

Максимален брой точки: 137 



Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 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, създаващи нови работни места“. 

2. „Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, социални услуги, или 

услуги насочени към деца“. 

3. „Проекти, насочени към създаване или развитие на услуги“.  

4. „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“. 

5. „Проекти, включващи иновации“.  

6. „Проектът е представен от кандидат, новообразувано предприятие и попада изцяло 

в един или повече от изброените сектори от НСНМСП 2014 - 2020 г.: 

Информационни технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; 

Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна дейност“. 

7. „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“. 

8. “Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който 

кандидатстват”. 

9. „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“. 

10. “Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, 

в която ще се извършва инвестицията от най-малко една календарна година”. 

11. „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“. 

12. „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“. 

13. „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“. 

14. „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“. 



15. „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“. 

16. 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“. 

17. „Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства“; 

18. „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“. 

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

Плевен, Разград и Силистра“. 

20. „Кандидатът е тютюнопроизводител“; 

21. „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“. 

22. „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 

Приложение № 18 към Условията за кандидатстване - Списък на сектори и кодове по КИД – 2008, 

разпределени по видове дейности можете да намерите: тук 

mailto:office@idein.eu

