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„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. 

(РЕЗЮМЕ) 

I. Териториален обхват - Проектите по процедурата се изпълняват на територията на 

общините от селските райони 

II. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 3 000 000.00 евро 

III. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност 

на 10 000 евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата 

равностойност на 600 000 евро.* 

* Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие  не може да 

надвишава левовата равностойност на 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. 

IV. Процент на съфинансиране – 50% 

V. Допустими кандидати 

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват 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 , съгласно дефиницията на чл. 3, 

ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани. 

2. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район, съгласно 

Приложение № 1. 

3. 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.;  
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б) минималният СПО на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 

000 евро; 

в) 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. 

VI. Допустими дейности: 

1. Подпомагат се 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.  

3. Подпомагат се проекти, при които 100 на сто от заявените за подпомагане 

инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1. 

VII. Недопустими дейности 

1. В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултатът от дейността е продукт, включен в Приложение I на 

Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно Приложение № 5. Не се 

подпомагат по процедурата чрез подбор и дейности, при които резултатът от дейността е 

продукт извън Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно 

Приложение № 5 и същите са допустими за подпомагане 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 г. 

2. В рамките на процедурата не се финансират инвестиции насочени към дейности, които 

се финансират по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, 

мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски 

територии и подобряване жизнеспособността на горите“, включително дейности, описани в 

Приложение № 6. 

3. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и 

предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. 

генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за 
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недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за продажба. 

4. БФП не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със 

средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз. 

5. Не се предоставя БФП за проекти: 

5.1. за които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на 

околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване 

осъществяването/несъгласуване на инвестиционното предложение/плана/програмата/проекта 

или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, 

определени в утвърдени планове за управление на речните басейни; 

5.2. по които дейностите по настоящите Условия за кандидатстване, включени в проектите, 

са били физически започнати и/или извършени преди подаване на проектното предложение, 

независимо дали всички свързани плащания са извършени или не; 

5.3. които включват инвестиции, които не отговарят на европейското и национално 

законодателство; 

5.4. за инвестиции, насочени към туристически дейности по смисъла на Закона за туризма. 

5.5. за инвестиции за закупуване на превозни средства - пътни превозни средства, 

въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни 

средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, 

трактори, самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди. 

6. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност: 

6.1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения; 

6.2. инвестициите в нематериални активи. 

VIII. Допустими разходи 

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 „Дейности, допустими за финансиране”, включващи: 

1.1. Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество; 
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1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини 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 производствени дейности; 

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; 

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 заявлението за 

подпомагане, с изключение на общите разходи по т. 1.6. 

IX. Недопустими разходи 

Недопустими разходи по настоящите Условия за кандидатстване са: 

1. Разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна. 

2. Текущи (оперативни) разходи, включително разходи за поддръжка и наеми. 

3. Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, 

разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, други разходи, свързани с договора за лизинг, 

режийни разходи. 

4. Разходите за ДДС, които подлежат на възстановяване в съответствие с националното 

законодателство в областта на ДДС. 
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5. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба. 

6. Принос в натура. 

7. Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху 

околната среда. 

8. Разходи, извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на 

бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с изключение 

на разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени след 01.01.2014 г. 

9. Банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на 

лихви. 

10. Разходи, извършени чрез плащания в брой. 

11. Закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им 

стойност. 

12. За разходи за СМР, извършени преди посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1 

„Предварителна оценка на проектните предложения“. 

13. За активи или дейности в частта им, която надвишава определените референтни 

разходи. 

14. За инвестиции, насочени към туристически дейности по смисъла на Закона за туризма. 

15. Разходи за проектни предложения, за които са установени изкуствено създадени 

условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с 

целите на мярката и/или законодателството. 

16. Разходи за закупуване на превозни средства. 

17. Разходи за предоставяне на юридически и правни услуги; 

18. Разходи за закупуване на животни. 
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X. Критерии и методика за оценка на проектните предложения: 

№ КРИТЕРИЙ ОПИСАНИЕ ТОЧКИ 

1 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или 

образование в сектора, за който кандидатстват 

10 

1.1 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 

10 

1.2 Проекти на 

кандидати със 

свидетелство за 

калфа 

Точки се присъждат в случай, че кандидатът 

представи копие на свидетелство за калфа за 

един или повече занаяти, издадено/издадени 

от Регионалната занаятчийска камара и е 

вписан в съответния регистър 

5 

2 Развитие на занаятчийска дейност 

  

30 

2.1 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 

20 
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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 

2.2 Проекти, включващи 

демонстрационни 

дейности 

Точки по критерия се присъждат на проекти, 

които предвиждат инвестиция за изграждане 

и/или оборудване на обособено помещение 

или част от него за демонстрация на 

занаятчийската дейност. 

10 

3 Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен 

райони 

  

3 

3.1 Проекти, които се 

изпълняват на 

територията на 

области Враца, 

Велико Търново, 

Габрово и Русе 

  2 

3.2 Проекти, които се 

изпълняват на 

територията на 

  3 
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области Видин, 

Ловеч, Монтана, 

Плевен, Разград и 

Силистра 

4 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 

  

6 

4.1 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 

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. 

3 

4.2 Проектът се 

изпълнява на 

територията на 

населено място, 

землището на което 

попада изцяло или 

частично в 

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

критериите за подбор. 
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