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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Цели на 

мярката 

Прилагането на мярката цели да допринесе за развитието на микропредприятия 

и подпомагане инвестициите в неземеделски дейности на територията на МИГ – 

Луковит и Роман чрез:  

1. Насърчаване на растежа и разнообразяване към неземеделски дейности в 

микропредприятията; 

2. Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и 

повишаване на доходите на населението; 

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм, съчетаващ природни и 

културни ценности 

Обхват на 

мярката 

Мярката подкрепя предприемачеството и микро-предприятията за инвестиции в 

неземеделски дейности, и е от съществено значение за развитието на 

конкурентоспособността на стопанския сектор на територията на МИГ. 

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на 

заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности в следните 

основни направления: 

 Развитие на туризъм; 

 Производство или продажба на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз; 

 Развитие на услуги във всички сектори;  

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 

 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 

дейности. 

Допустим

и 

получател

и 

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани или 

микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически 

лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите. 

За кандидатите земеделски стопани минималният стандартен производствен 

обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 
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8000 евро. 

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва 

дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

Допустим

и дейности 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са 

насочени към: 

 Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги); 

 Производство или продажба на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 

(независимо от вложените продукти и материали); 

 Развитие на услуги във всички сектори, например: грижи за деца, 

възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 

 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 

дейности. 

Недопустими дейности: 

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и 

дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 

108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

продажба. 

Допустим

и разходи 

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и 

развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 

техническа осъществимост, извършени както в процеса на подготовка на проекта 

преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 

изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по проект. 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер 

и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Финансов

и 

параметри 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.   

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект - 300 000 лв. 

Бюджет по мярката – 1 033 700 лева 
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на 

проектите 

Размер на 

финансова

та помощ 

/интензите

т на 

помощта 

Финансова помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи. 

Финансовата помощ е в размер до 75 % от общите допустими разходи 

Критерии за оценка и тяхната тежест точки 

Проектът предлага нови за населеното място производство, услуга или 

продукт или е за развитие на занаяти 

10 

Проектът надгражда постигнат/и резултат/и от предишни дейности на 

кандидата 

10 

Проектът е за инвестиции в поне една от следните групи услуги:  

- Грижа за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, 

обучение 

10 

- Свързани с ремонт и поправка на лични вещи, уреди и апарати за 

домакинствата и бизнеса 

10 

- Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и 

одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, 

ветеринарни дейности и т.н. 

10 

- ИТ услуги, компютърни и електронни дейности, електронна търговия 

и др. 

10 

Проектът създава заетост и/или осигурява работни места за жени и/или лица 

над 50 години и/или младежи до 29 години и/или уязвими групи от 

населението 

10 

Проектът е подаден от лице под 40 години или от лице от ромски произход 10 

Резултатите от проекта /услуги или продукти/ обхващат населението на повече 

от едно населено място 

10 

Проектът предвижда производство на продукти 10 

Общо: 100 

Проекти, получили по-малко от 30 точки няма да се разглеждат. 

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа 

и финансова оценка“ и има недостиг на средства за финансирането им, класирането ще 

се извърши по следния начин: Приоритет ще имат проектните предложения получили 

по-голям брой точки по критерий „Проектът създава заетост и/или осигурява работни 

места за жени и/или лица над 50 години и/или младежи до 29 години и/или уязвими 

групи от населението“. В случай, че проектните предложения имат равен брой точки 

по посочения критерий, те ще бъдат класирани, съобразно получените точки по 

критерий „Проектът предлага нови за населеното място производство, услуга или 

продукт или е за развитие на занаяти“ 

 


