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 Повишаване на конкурентоспособността на 
земеделските стопанства 

 
 Очаквани резултати 

 Подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, 
в т.ч.: 

•  внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални и/или нематериални 

активи;  
• постигане на сътрудничество с производителите и 

преработвателите на земеделски  
 продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските 

стопанства;  
• подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, 

фитосанитарни,  
 екологични и други условия на производство;  

• подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; 
осигурени възможности за  

 производство на биологични земеделски продукти. 
 

 



    

  10 000 лева    

     

       

                  65 642,71лв. 

 

  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 
по процедурата:– 65 642,71  лева 
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МИНИМАЛЕН 
РАЗМЕР БФП 

МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР БФП 



Финансовата помощ е в размер 50% 
 Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:  

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;  
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на  
 организации на производителите;  
 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;  
 4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,  
 включващи от 6 до 10 земеделски стопани  
 5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти  
 по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни  
 ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление  
 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са  
 заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са 
одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично  

 земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  
 6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,  
 включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на  
 производители.  

 Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на 
допустимите за финансово подпомагане разходи 

 



Допустими кандидати 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен 
адрес за  

физическите лица на територията на МИГ. 

 да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители; 

 
 минималният стандартен производствен обем на земеделското им 

стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро; 
 ако са юридически лица, трябва да са: 

а) получили за предходната или текущата финансова година приход 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 или услуги, директно свързани със 
земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; 

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за 
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската 

академия. 
в) признати групи производители и признати организации на производители 

на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по 
мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

 



 Внедряване на нови 
продукти, процеси и  

технологии и обновяване 
на  наличните 

производствени 
материални  

и/или нематериални 
активи; 

 
 Насърчаване на 
сътрудничеството с 
производителите и 

преработвателите на 
земеделски продукти;  

 
 Повишаване на 

енергийната ефективност 
в земеделските 

стопанства; 
 

 Подобряване условията 
на труд, подобряване на 

хигиенните, 
ветеринарните 

фитосанитарните, 
екологичните и други 

условия на производство; 
 

 Подобряване качеството 
на произвежданите 

земеделски продукти; 
  

 Осигуряване на 
възможностите за  
производство на 

биологичните земеделски 
продукти 

 



 Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които 
не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона 
за биологичното разнообразие или/и Закона за водите 

 Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи 
кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от 
бюджета на Европейския съюз. 

 За да подлежат на подпомагане кандидатите представят бизнес план по 
образец. Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на 
проекта и стопанството или предприятието. 

 При закупуване на земеделска техника в бизнесплана трябва да бъде посочен 
размерът на земята, за която техниката ще бъде използвана.  

 Кандидатът се задължава да обработва земя с размер не по-малък от 
посочената в бизнес плана и одобрена от МИГ, до: 

 6.1. три години от датата получаване на окончателно плащане – за ползватели, 
които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за 
малките и средните предприятия и физически лица, регистрирани земеделски 
производители по Наредба № 3/1999 г.;  

 6.2. пет години след датата на получаване на окончателното плащане за 
ползватели, които са големи предприятия. 
 



 Техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за 
която се предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на площта на 
обработваната от кандидата земя, с отглежданите култури и/или нуждите на 
животновъдния обект. Кандидатът доказва това съответствие чрез обосновка в 
бизнесплана, която подлежи на оценка от МИГ. 

 Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, за които се 
предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер 
на произведената от кандидата собствена продукция, за която кандидатът 
представя обосновка в бизнесплана.  

 Параметрите и капацитетът на напоителните системи, за които се предоставя 
финансова помощ, трябва да съответстват на площта на обработваната от 
кандидата земя и отглежданите култури. Кандидатът доказва това 
съответствие чрез обосновка в бизнесплана, която подлежи на оценка от МИГ 
въз основа на представените към заявлението за подпомагане документи. 

 Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции 
в дейности, свързани с производство, съхранение и/или подготовка на 
растителни продукти за продажба и/или за нуждите на животновъдния обект, 
размерът на площта, от която се добиват тези продукти, се доказва чрез:  

 регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол на 
кандидата; или 

 документи за собственост и/или ползване на земеделска земя и/или друг вид 
недвижими имоти за трайни насаждения, или за оранжерии и гъбарници, 
както и във всички случаи извън тези по т. 10.1; или 10.3. анкетните 
формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, 
издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 
 



 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 заявлението за 
подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж – в 
случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни 
работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или 
пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква 
разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на 
територията;  

 документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 
години считано от датата на подаване на заявлението за 
подпомагане – 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) строително-монтажни работи извън случаите по т. 11.1; 
 в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.  

 



 Документ по т. 11, буква "а" не се изисква при кандидатстване за 
подпомагане за закупуване на земеделска техника и 
специализирани транспортни средства, които:  

 не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;  
 поради своето естество или предназначение не се използват в 

затворени помещения. 
 Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни 

работи, се прилагат:  
 заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на 

сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, 
ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-
монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект 
съгласно ЗУТ;  

 одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически 
проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в 
съответствие с изискванията на Закона за устройство на 
територията и Наредба № 4 от 2001 г.  

 подробни количествени сметки за предвидените строително-
монтажни работи, заверени от правоспособно лице;  

 разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно 
Закона за устройство на територията;  

 становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от 
издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се 
изисква съгласно Закона за устройство на територията. 



 Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се 
придружават с разрешение за поставяне, издадено в 
съответствие със Закона за устройство на територията. 

 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 правилата на Общата организация на пазарите на 
земеделски продукти на ЕС или схеми за директно подпомагане, 
финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране 
на земеделието, налагат ограничения върху производството или 
върху подпомагането на ЕС на равнището на отделния 
земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, 
които биха увеличили обема на производството над тези 
ограничения, не се подпомагат.  

 Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство 
на енергия от възобновяеми енергийни източници 

 Инвестиции по т. 17, 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, ако са за собствено 
потребление и същите не надхвърлят необходимото количество 
енергия за покриване нуждите на земеделските стопанства. 
Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност 
от 1 мегават. 



1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 
собственост, използвана за земеделското производство, включително 

такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;  
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на 
нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 

земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите 
на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, 

необходими за земеделските дейности на  стопанството и подобряване на 
енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на 

земеделска продукция;  
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за 

производство на мед,  други бързорастящи храсти и дървесни видове, 
използвани за производство на биоенергия; 4. разходи за достигане 
съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез 

финансов лизинг;  
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 

оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни 
продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез 

финансов лизинг;  
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС 
– за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 

6;  
 

 



7. 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 земеделските производствени дейности 
и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;  
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските 
производствени дейности на територията на селски район; 
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на 
продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;  
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати 
стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в 
земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, 
подготовка за сертификация;  
11. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови 
напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и 
подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, 
вкл. Кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на 
техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. Нови тръбопроводи, 
системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, 
техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и други.  
12. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;  
13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на 
проекта;  
14. разходи, свързани с проекта, които не могат да надхвърлят 12 на сто от 
общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 13. 

 



1. за лихви по дългове;  
2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на 

сто от общите допустими разходи за съответната операция;  
3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;  
4. за обикновена подмяна и поддръжка;  
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по 

лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по 
лизингов договор;  

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става 
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на 
заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;  

7. за режийни разходи;  
8. за застраховки;  
9. за закупуване на оборудване втора употреба; 1 
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;  
11. за принос в натура;  
12. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за 

производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на 
едногодишни растения и тяхното засаждане;  

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно 
въздействие върху околната среда;  

14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на 
финансова помощ 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, 
извършени преди посещение на място от МИГ;  

16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 
22, ал. 4 референтни разходи;  
 





1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат (Приложение № 1) 

2. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 2) 

3. Декларация съгласно приложение № 6 от Наредба №22/14 декември 2015г. на 
МЗХГ (Приложение № 3).  

4. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с подпис/и, 
печат и сканирана. (Приложение № 4). 

5. Декларация съгласно приложение № 10 от Наредба №22/14 декември 2015г. на 
МЗХГ (Приложение № 5).  

6. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата;  

7. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се 
подават лично от кандидата (когато е приложимо); 

8. Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, 
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска (когато е 
приложимо); 

9. Декларация по образец (приложение № 6) за изчисление на минималния 
стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година 
към момента на кандидатстване. 

10. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от 
членовете на групата/организацията на производители, с които участват в 
групата/организацията с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ (представя 
се за кандидати групи/организации на производители). (Приложение № 7). 



11. Декларация (Приложение № 8) 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 или услуги, директно свързани със 
земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за 
предходната или текущата финансова година – за кандидати юридически лица.  

12. Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства 
(Приложение № 19);  

13. Удостоверение за признаване на групата/организацията производители – важи за 
кандидати групи/организации производители;  

14. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията – важи за юридическите 
лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;  

15. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП и анкетни 
формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага Опис на животните, заверен от 
официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на 
проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем 
участват животни (не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, 
а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове).  

16. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 
12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен 
обем.  

17. Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не покъсно от 
6 месеца преди представянето му. 



18. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на 
въздействие , издадено от от компетентния орган по околна среда. 
19. Становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че 
обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за 
управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности 
по напояване, водовземане, водоснабдяване (когато е приложимо);  
20. Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на 
воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е 
приложимо); 
21. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ 
регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и 
инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 
регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно 
българското законодателство (когато е приложимо);  
22. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен 
план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът 
включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг (когато 
е приложимо);  
23. Бизнес план за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за 
създаване на трайни насаждения или извършване на строително-
монтажни работи - за 10-годишен период - по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (Приложение 
9 и Приложение 9а);  
 

 



24. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за 
ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които 
представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството (когато е 
приложимо);  

25. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР (когато 
е приложимо);  

26. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, 
включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за 
изпълнение – важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП.  

27. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната 
финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични 
търговци); 28. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните 
предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката, когато е приложимо 
(Приложение № 10);  

29. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на 
проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, 
такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 
януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения (когато е приложимо); 

30. Три съпоставими оферти и/или извлечение от каталог на 
производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в 
дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато 
кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 
или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на 
финансова помощ (когато е приложимо);  



31. Документ за правосубектност съгласно националното законодателство 
на оферентите чуждестранни лица (когато е приложимо); 
32. Декларация за информираност на оферентите (Приложение № 11);  
33. Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР 
(когато е приложимо). 34. Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 
13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗХГ 
(Приложение № 12);  
35. Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени 
от НСИ на УО и ДФЗ (Приложение № 13);  
36. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП, издадено 
не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение;  
37. Удостоверение за наличие или липса на задължения от Общините 
Белово, Септември и Велинград, издадено не по-рано от един месец преди 
подаване на проектното предложение;  
38. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидата не е в открито 
производство по несъстоятелност или не е обявен в несъстоятелност, 
издадено от съответния съд не порано от 1 месец преди подаване на 
проектното предложение (когато е приложимо).  
39. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидата не е в процедура по 
ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди 
подаване на проектното предложение (когато е приложимо).  
40. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не 
по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение (когато е 
приложимо).  



41. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на 
инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не 
помалък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към 
стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за 
ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на 
подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната 
служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в 
съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, 
храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не 
се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на 
територията;  
42. Документ за ползване на имота, вписан в районна служба по вписванията, 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) строително-монтажни работи извън случаите на кандидатстване за разходи за 
строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или 
пристрояване на съществуващ строеж, за който се изисква разрешение за строеж 
съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).  
43. Документ за ползване на сградата/помещението, вписан в районна служба по 
вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на 
проектното предложение за проектите, включващи само заявени за подпомагане 
разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, 
необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен 
проект се изисква поставяне в затворени помещения.  



44. 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 
строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване 
и/или пристрояване на съществуващ строеж, за който се изисква разрешение за 
строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), вписан в районна 
служба по вписванията. Представя се във формат „pdf“.  
45. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в 
случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и 
когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен 
инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“.  
46. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" 
или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с 
изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) 
или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в 
случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и 
когато за предвидените строителномонтажни работи не се изисква одобрен 
инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията; 
47. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ или 
становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 
разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ; 
48. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 
разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за 
строителномонтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за 
строеж съгласно ЗУТ).  
 



49. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в 
случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или 
мобилни преработвателни съоръжения). Представя се във формат „pdf“. 
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на 
искане за издаване от съответния орган.  
50. Подробни количествени сметки за предвидените строително-
монтажни работи, заверени от правоспособно лице (Приложение № 16 
към Условията за кандидатстване/Документи за попълване); 51. Одобрен 
технически/технологичен проект, придружен от предпроектно 
проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – за 
инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници;  
52. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен 
модел или внедряване на инвестиции, когато е приложимо; 
53. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, 
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане – важи 
в случай, че се проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради 
и/или друга недвижима собственост; 



54. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, 
придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска 
техника, и талон за технически преглед за наличната в стопанството 
самоходна техника на възраст до 7 години (Приложение № 14).  

55. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния 
процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по 
проекта е част от технологичен процес);  

56. Анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в 
съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на 
електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или 
производство на биогорива и течни горива от биомаса);  

57. Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за 
хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от 
Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство 
и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи.  

58. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране (Приложение 
№ 17);  

59. Декларация за липса на изкуствено създадени условия (Приложение №)  

60. Декларация за неприложимост (Приложение № 15); 



Критерии Точки – 
общо 100 

Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на 
възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на 
кандидатстване  

15 

Дейностите по проекта са в областта на производството на продукти от 
чувствителните сектори - над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. 
- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 15 т. - над 75 % - от 
инвестициите са в посочените сектори - 20 т 

15 

Проектът създава нови работни места - до 2 работни места – 5 точки - над 2 
работни места – 10 точки 

10 

Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места, попадащи 
в необлогадетелстван район 

10 

Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или 
продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по 
проекта са свързани с иновации в стопанството  

10 

Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на 
енергийната ефективност на предприятието  

10 

Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10 

Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда - над 30 % - от 
инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т. - над 50 % 
от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т. 

5 

Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5 

Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и 
приоритетите на Стратегията на МИГ - Бизнес планът е реалистичен, добре 
обоснован и изпълним -5 т. - Проектът на бенефициента допринася за постигане 
целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.  
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 Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по  електронен път чрез попълване на уеб базиран 

формуляр за кандидатстване и подаване на  формуляра и придружителните 
документи чрез Информационната система за управление и  

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 
единствено с  използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), 

чрез модула  „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg  

 Изисква се регистрация с имейл и избиране на настоящата процедура за 
кандидатстване от  „Отворени процедури“ и създава ново проектно 

предложение. 
 В т.12 от Формуляра за кандидатстване следва да бъдат прикачени всички 

приложими за кандидата документи във формати „рdf“, „xls“ или друг 
формат. 

 За документите НЕ СЕ ИЗИСКВА подписване с КЕП. 
 С КЕП се подписва само проектното предложение от лице с право да 
представлява кандидата или упълномощено от  него лице. В случаите, когато 
кандидатът се представлява  заедно от няколко физически лица, проектното 

предложение се подписва от всяко от тях при  подаването. При 
упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 пълномощно, подписано 
и датирано на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, а 
в случай че  кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, 

пълномощното се подписва от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020.  
 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/


Връзка с нас: 
СНЦ “МИГ Белово, Септември, Велинград” 
гр.Белово ул.”Орфей” №2А 
тел./факс: 03581/37- 31 / 0879 812 852 
e-mail: migvsb@abv.bg 
 
Екип: 
Изпълнителен директор:  Мария Тодорова-Митова,  
тел. 0888 414 418 
Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Николина 
Дечева,  тел. 0879 440 626 
Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Нели Македонска – 
Цветкова, тел. 0884 884 575 
Счетоводител: Павлина Варева, тел. 0879 507 003 

mailto:migvsb@abv.bg

