РЕЗЮМЕ
Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-4.015
по подмярка 4.2
„Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ на ПРСР
2014-2020

РЕЗЮМЕ
Кой може да кандидатства
Допустими кандидати по процедурата са:
1. регистрирани земеделски стопани;
2.групи или организации на производители, признати от министъра на МЗХГ и
извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение;
3. еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), различни от кандидатите по т. 1
и т. 2, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без
прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Допустимите кандидати трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
Към датата на подаване на проекта земеделските стопани трябва:
 да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани без прекъсване през последните 36 месеца
към датата на подаване на проектното предложение;
 да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко
от левовата равностойност на 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение № 17
от Условията за кандидатстване/УК).
ВАЖНО:
 НЕ е допустимо доказване на минималния СПО с намерение за засаждане на трайни
насаждения и намерение за отглеждане на животни.
 Когато минималният СПО се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата
стопанска година, в декларацията за видовете култури (Приложение № 3 от УК)
задължително се посочва конкретен период, в рамките на който ще се извърши
засаждането/засяването на културите, който не трябва да е по- късно от приключване на етапа
на оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД). Кандидатът трябва
извърши засаждането/засяването на културите най-късно в срока на 15-дневката на етап
ОАСД. В този случай минималният СПО трябва да е достигнат и за предходната
стопанска година.
 За групи и организации на производители условието за минималния СПО се счита за
изпълнено, когато общият СПО, формиран като сбор от СПО на земеделските стопанствачленове на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани- членове на
групата или организацията, е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
 За ЕТ (едноличните търговци) за изпълнение на изисването за регистрация по реда на Наредба
№ 3/1999 г. без прекъсване за последните 36 месеца и за минималния СПО, се признават
обстоятелствата като физическо лице (ФЛ).
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 За ЕООД (едноличните дружества с ограничена отговорност), които не са регистрирани или
са регистрирани преди по- малко от 36 месеца преди датата на подаване на проекта като
земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г., за изпълнение на изисването за регистрация по
Наредба № 3/1999 г. без прекъсване за последните 36 месеца и за минималния СПО, се
признават и обстоятелствата за ФЛ, което е едноличен собственик на капитала на ЮЛ.
 За ЕООД, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3/1999
г., за изпълнение на изисването за регистрация по Наредба № 3/1999 г. без прекъсване за
последните 36 месеца и за минималния СПО, се признават и обстоятелствата за ЕТ, което е
едноличен собственик на капитала на ЮЛ.
ВАЖНО: Земеделските стопани/ членовете на група или организация на производители, които
преработват собствена земеделска продукция от животински произход трябва да са
собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Kандидатите следва да oтглеждат
същите видове животни, от които се осигурява собствената суровина за подпомаганата
преработвателната дейност.

Какви са допустимите за финансиране дейности
По подмярката се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната
дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия
от ВЕИ за собствено потребление и/или
ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на
първични земеделски биологични продукти, и/или
й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо
възстановяване.

Кои са допустимите производствени сектори
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани
производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на
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продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или
маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или
маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение
на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски
изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез
преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение
на биомаса от рибни продукти и при условие, че енергията ще се използва за собствено
потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от гореизборените производствени сектори.
Условия за допустимост на дейностите:
 Инвестициите по проекта трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ).
 Подпомагат се проектни предложения, представени от земеделски стопани за инвестиции в
техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично
селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка
на продукцията за продажба.
 Финансова помощ НЕ се предоставя за проектни предложения, включващи инвестиции за
преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение №
I от ДФЕС или памук за проектни преложения, които:
а) са подадени от кандидати големи предприятия, или
б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно Приложение № 1А от УК.
 Проектните предложения, представени от признати групи или организации на
производители трябва да са пряко свързани с основната земеделска дейност на всеки член и
с основната земеделска дейност за групата/организацията.
 За подпомагане по реда на настоящата процедура кандидатите представят бизнес план (БП)
по образец (съгласно Приложение № 6 от УК), който съдържа подробно описание на
планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за
извършване на строително-монтажни работи (СМР) – за 10-годишен период. БП трябва да:
показва подобряване на дейността на земеделското стопанство на кандидата или предприятието
на кандидата, или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на
производители; доказва икономическата жизнеспособност на проектното предложение и
стопанството за периода на бизнес плана. БП представен от групи или организации на
производители трябва да: доказва подобряване на земеделската дейност на земеделските
стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности; да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на
цялата група/организация на производители.
 Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива наймалко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност
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по технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява
средноаритметично за срока за мониторинг.
Най-малко 25 % от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа
прогнозна година от изпълнението на БП, трябва да е от собствена продукция и/или от
регистрирани земеделски стопани. В случай на преработка на собствени земеделски
суровини от трайни насаждения и/или животни, отглеждани в земеделското стопанство на
кандидата, трябва да се докаже възможност за производството на съответните
количества суровини (посочени в Приложение № 15 от УК) към датата на подаване на
проектното предложение. Тези условия за проектни предложения за преработка на
земеделски суровини от животнински произход, се считат за изпълнени, когато
животновъдните обекти, в които се произвеждат земеделските суровини са регистрирани по
реда на чл. 137 от ЗВД.
В случай на осигуряване на суровинна база от кланични пунктове, суровината трябва да е
придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.
Кандидатите трябва да докажат осигурена реализацията на най-малко 50 % от готовата
продукция за 1-вата прогнозна година от БП, а в случаите на инвестиции за производство на
гранулиран фураж- доказва се осигурена реализация на 100 % от готовата продукция за
целия период на изпълнение на БП.
Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ (вкл. проектни предложения 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 не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на
предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да
съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлинна енергия. При
производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко
10 % топлинна енергия. Проектни предложения с инвестиции за производство на биогорива
и течни горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за
устойчивост, определени в чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Използваните за производство на биоенергия, вкл. биогорива, суровини от зърнени и др. богати
на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи,
не трябва да надхвърлят 20 % от общия обем суровини, използвани за това производствоусловието не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.
Към проектното предложение с инвестиции във ВЕИ се прилага анализ, удостоверяващ
изпълнението на горепосочените условия, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с
компетентност в съответната област. При производство на биоенергия кандидатът трябва да
докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на БП.

ВАЖНО: В случай на заявена финансова помощ в размер до 50 % от допустимите за
подпомагатне разходи, дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако
са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи,
които могат да бъдат извършени и преди тази дата, но не по-рано от 1 януари 2014 г. Разходите за
СМР са допустими за подпомагане, ако са извършени след посещение на място от оценителната
комиясия. В срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения оценителната
комисия задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР.
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За кандидати, които са подали проектни предложения по прекратената процедура №
BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2 (прекратена със Заповед на УО на ПРСР 2014-2020 за
прекратяване РД09-956/20.09.2021 ) и заявената финансова помощ е в размер до 50 % от
допустимите за подпомагатне разходи, дейностите и разходите по проекта са допустими за
подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение по процедура №
BG06RDNP001-4.013, с изключение на общите разходи (по т. 2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“
от УК), които могат да бъдат извършени и преди тази дата, но не по-рано от 1 януари 2014 г.
Условието е приложимо само за проектни предложения подадени по настоящата процедура,
които са подадени и по процедура № BG06RDNP001-4.013 и само за едни и същи разходи,
включени в проектните преложения по двете процедури.
Недопустими дейности:
 По процедурата не се подпомагат като самостоятелно проектно предложение: а) събарянето
на стари сгради и производствени съоръжения; б) инвестициите в нематериални активи, с
изключение на закупуване на софтуер; в) единствено маркетинг на продукт/продукти, с
изключение на случаите, когато тези продукти са получени в резултат на преработка на
селскостопански продукти, извършена от кандидата; г) закупуване на специализирани
транспортни средства.
 Финансова помощ НЕ се предоставя за инвестиции за производство на биогориво или
електроенергия от ВЕИ за проектни предложения включващи преработка на продукти от
приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС.
 Финансова помощ НЕ се предоставя за дейности: а) включени в оперативните програми на
кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от
2007 г.; б) допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 – 2018 (НППЛВС) и Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС за периода 2019 – 2023 за
производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и
спиртните напитки; в) свързани с производството и съхранението на маслиново масло и
трапезни маслини; г) подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 относно общата
организация на пазара на хмел; д) свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни
продукти.
 Финансова помощ НЕ се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е
получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на ЕС.

За какво може да се кандидатства
Допустими за подпомагане са разходи за:
1. Инвестиционни разходи:
1.1. Разходи за материални инвестиции за:
1.1.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и др. недвижими активи, свързани с
производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на
околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
1.1.2. Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване,
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необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и
инсталирането им;
1.1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и др. недвижими материални активи,
предназначени за производствени дейности;
1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и др. недвижими имоти, необходими за изпълнение на
проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
1.1.5. Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства,
включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и
произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и
вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието,
предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се
придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
1.1.6. Изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории, които са собственост на
кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на
инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, вкл. чрез финансов лизинг.
1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:
1.2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление,
разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и
подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на
кандидата;
1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, вкл. чрез финансов
лизинг;
1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и
процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение.
2. Общи разходи - Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа
устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение. Тази
категория разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни
разходи по проектното предложение.
Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими
само на територията на селски район съгласно Приложение № 1А от УК; не могат да надхвърлят 10
% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи; допустими за финансиране до размера
на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение.
За разходите за закупуване на софтуер като самостоятелен разход без в проектното
предложение да са включени разходи за материални инвестиции, за които този софтуер ще бъде
използван, кандидатите задължително провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на
ПМС № 160/2016 г. независимо от размера на заявената финансова помощ.
За разходите за закупуване на конфигурация от софтуер и материални инвестиции, за
които този софтуер ще бъде използван, при която стойността на софтуера е над 50 % от общата
стойност на конфигурацията, кандидатите задължително провеждат процедура за избор на
изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. независимо от размера на заявената финансова помощ.
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Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване
на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.
Разходите за производство на пчелни майки са допустими за кандидати, притежаващи
удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на
пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.
Недопустими разходи:
1. Разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба.
2. Разходи за закупуване на лизинг на недвижима собственост.
3. Разходи за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно
от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от ЗДДС.
4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и др.
разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя,
разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи.
5.Разходи за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви.
6. Разходи за принос в натура.
7. Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии.
8. Разходи за търговия на дребно.
9. Разходи за закупуване на права за производство на земеделска продукция.
10. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, вкл.
компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност.
11. Разходи за сертификация по НАССР и по други международно признати стандарти.
12. Разходи, които представляват обикновена подмяна.
13. Разходи, свързани с плащания в брой.
14. Инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.
15. Разходи за СМР, извършени преди посещението на място от оценителната комисия.
16. Общи разходи, извършени преди 01.01.2014 г.
17. Закупуване на превозни средства - пътни превозни средства, въздухоплавателни средства,
плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни
превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, ремаркета, полуремаркета и велосипеди, с
изключение на по-горе посочените към допустимите разходи в т. 1.1.5.
18. Финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, обект на финансиране по
проектното предложение, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез др.
инструменти на ЕС.
19. Разходи за инвестиции за производство на биогориво или електроенергия от ВЕИ за проектни
предложения включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън
Приложение № І от ДФЕС.

Какъв е бюджетът на процедурата
387 164 028.74 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), от които:
 347 511 750.34 лева от ЕС (185 929 693.60 лева са средствата от ЕЗФРСР и 161 582 056.74 лева
са от Инструмента на ЕС за възстановяване, известен още като NextGenerationEU или NGEU) и
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39 652 278.40 лева национално финансиране.

Какви са финансовите условия за подпомагане
 29 337 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение.
 5 867 400 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение,
представено от един кандидат.
 5 867 400 лева е максималният размер на допустимите разходи по процедурата за проекти за
колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители.
ВАЖНО: Максималният размер на общите допустими разходи не трябва да надвишава
максималния размер от 5 867 400 лева за кандидатите, които са предприятия партньори и/или
свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Какъв % е субсидията
Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:
1. 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на
заявените за подпомагане разходи до 3 911 600,00 лева, включително, като същата може да се
увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи- с до 25 % за
инвестиционни разходи в обхвата на NGEU (посочени в Приложение № 1 на Указанията за
кандидатстване (УК).
До 50 % финансовата помощ за общи разходи по проекта.
2. 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на
заявените за подпомагане разходи от 3 911 601,96 лева до 5 867 400,00 лева, включително, като
същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи- с до 25 % за инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 на УК.
До 35 % е финансовата помощ за общи разходи по проекта.
3. Финансова помощ за проектни предложения включващи преработка на продукти от приложение
№ І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС не може на надвишава:
 45 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати
средни предприятия и
 55 % за микро и малки предприятия.
ВАЖНО:
 Кандидатите по своя преценка могат да заявят финансова помощ в размер до 50 % от размера
на допустимите за подпомагане разходи, която не може да бъде увеличаван след датата на
подаване на проектното предложение. При избор на интензитет за подпомагане до 50 %,
кандидатите прилагат популярния избор на изпълнител по проект чрез представяне на три
съпоставими оферти или 1 оферта за активите, дейностите и услугите, за които са определени
референтни разходи (виж Приложение № 8 от УК). Това позволява допустимите разходи да
бъдат извършени след подаване на проекта. Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ
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извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи чрез съпоставяне
на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за
финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти. Списък с
наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи
можете да откриете в Приложение № 8 от УК.
 В случай на заявена финансова помощ в размер до 50 % от допустимите за подпомагане разходи,
дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след
подаване на проектното предложение, с изключение на посочените по-горе общи разходи,
които могат да бъдат извършени и преди тази дата, но не по-рано от 1 януари 2014 г.
 При заявяване на финансова помощ над 50 %, кандидатът трябва да провежда процедура за
избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с
публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ.
 За кандидати, които не са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки:
 за разходи за закупуване на софтуер като самостоятелен разход без в проектното
предложение да са включени разходи за материални инвестиции, за които този софтуер
ще бъде използван, кандидатите задължително провеждат процедура за избор на изпълнител
по реда на ПМС № 160/2016 г. независимо от размера на заявената финансова помощ.
 за разходи за закупуване на конфигурация от софтуер и материални инвестиции, за
които този софтуер ще бъде използван, при която стойността на софтуера е над 50 % от
общата стойност на конфигурацията, кандидатите задължително провеждат процедура за
избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. независимо от размера на заявената
финансова помощ.
ВАЖНО:
Безвъзмездната финансова помощ за инвестиции, попадащи в Приложение № 1 от УК
(Списък на инвестиционни разходи, допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента
NGEU), се финансира изцяло от бюджета по NGEU. При изчерпване на финансовите средства
от NGEU, тези разходи се финансират от ЕЗФРСР до размера на финансовата помощ по т. 1.
(50%) или т. 2. (35%) в рамките на общия размер на БФП по процедурата.
Оценителната комисия има право да намали размера на заявената финансова помощ,
когато не е наличен финансов ресурс по NGEU след класирането по критериите за оценка.
Заявената финансовата помощ се намалява за проектните предложения, в това число и за тези
с равен брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, след класирането на
Етап 2: ТФО. В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на
показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ.
За проектните предложения, за които след класиране по критериите за оценка в
низходящ ред, не е наличен финансов ресурс по ЕЗФРСР, в това число и за тези с равен брой
точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, се одобряват само инвестиции
попадащи в обхвата на Приложение № 1 до размера на наличен финансов ресурс по NGEU. В
тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес
плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ.
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Имам ли право на авансови и/или междинни плащания по проекта
БФП по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
Авансово плащане:
- допустимо е не повече от 1 път за периода на изпълнение на проекта;
- максималният размер на авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената
БФП по проекта, а минималният е в размер, надвишаващ 10 % от стойността на одобрената БФП;
- извършва се при условие, че е заявено от ползвателя и е предвидено в административния
договор;
- искане за авансово плащане може да бъде подадено не по-късно от 6 месеца преди крайната дата
за изпълнение на одобрения проект по сключения административен договор;
- за бенефициенти, които провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП или по
реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 2016 г., искането за авансово плащане се
подава не по-късно от шест месеца след съгласуване на процедурата/те от ДФЗ - РА и вписване
на избрания/те изпълнител/и в административния договор;
- когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от бенефициента на безусловна и
неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА в размер 100% от стойността на авансовото
плащане; срокът на валидност на банковата гаранция трябва да е равен на срока за изпълнение
на одобрения проект, удължен с 6 месеца; банковата гаранция се освобождава, когато ДФЗ - РА
установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на БФП, свързана с
инвестицията, надхвърля размера на авансовото плащане.
Междинно плащане:
- извършва се при условие, че е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за
предоставяне на БФП;
- допустимо е не повече от 2 пъти за периода на изпълнение на проекта;
- допустимо е за одобрена обособена част от инвестицията;
- може да бъде заявено не по-късно от 4 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на
одобрения проект по административния договор;
- за бенефициенти, които провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП или по
реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 2016 г., искането за междинно или
окончателно плащане се подава след съгласуване на процедурата/те от ДФЗ - РА и вписване на
избрания/те изпълнител/и в административния договор.
Окончателно плащане: БФП се изплаща след извършване на цялата инвестиция чрез окончателно
плащане.

Кои са приоритетните сектори по настоящата процедурата
Приоритетните сектори по настоящата процедура са изброени в Приложение № 10 „Суровини от
растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори“ на УК.
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Кои са инвестициите от обхвата на NGEU
Списъкът на инвестициите, попадащи в обхвата на Next Generation EU са посочени в Приложение
№ 1 „Списък на инвестициите, попадащи в обхвата на Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване“ на УК и можете да го видите на стр. 19 от настоящото Резюме.

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите
Считано от датата на подписването на Административния договор за предоставяне на финансова
помощ одобреният проект се изпълнява в срок:
 до 24 месеца;
 до 36 месеца за проекти, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на
разрешение за строеж.
Крайният срок за изпълнение на проектите е до 15 юни 2025 г.

Какъв е начинът на подаване на проектите
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020
и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.
ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран
профила в ИСУН 2020. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на
проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на
кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на
изпращането
им
чрез
ИСУН
2020.
Сроковете
започват
да
текат
за
кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление
от оценителната комисия в ИСУН 2020.

Кога е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 4.2
17:30 часа на 25 февруари 2022 г.
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Кой и по какъв ред ще оценява проектите
Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия,
назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ.Оценката на проектните предложения включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).
Етап 1: Оценката за АСД се извършва във основа на критериите съгласно Приложение № 11
към УК. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, подлежат на понататъшно разглеждане и оценка. Когато при проверките на този етап се установи липса на
документи или друга нередовност, оценителната комисия изпраща на кандидата уведомление чрез
ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното
отстраняване. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са
изрично изискани от РА, не се вземат предвид. Уведомлението съдържа и информация, че
неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по
отношение на кандидата.
След приключване на оценката на АСД, на интернет страницата на ДФЗ (www.dfz.bg) и в
ИСУН 2020 се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до ТФО с
посочени основания за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите от списъка чрез
съобщение в ИСУН, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗУСЕСИФ. Кандидатите, чиито проектни
предложения не са допуснати до ТФО, могат да подадат чрез ИСУН 2020 възражения пред
изпълнителния директор на ДФЗ-РА в едноседмичен срок от съобщението на електронната
страница на ДФЗ-РА относно оценката на АСД. Процедурата за разглеждане на възраженията
протича по реда на чл. 18 от ПМС № 162/2016 г.
ВАЖНО:
 Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти,
включващи инвестиции за извършване на СМР в срок до 1 месец от приключване на
приема на проектните предложения.
 Когато заложеният в декларацията съгласно Приложение № 3 от УК краен срок за засяване
/засаждане на културите не е спазен и намерението за засяване /засаждане на културите
не е изпълнено в срока на 15-дневката от етап 1, проектното предложение се включва в
списъка на предложенията, които не се допускат до ТФО. Изпълнението на засяването/
засаждането се доказва с актуализация на регистрацията като земеделски стопанин по реда
на Наредба № 3/1999 г., а при установено несъответствие се извършва и проверка на място.
Етап 2: ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно
оценка на АСД. ТФО се извършва по критериите за оценка на проектни предложения, методиката
за оценка на проектни предложения и указанията, разписани в Приложение № 12 към УК. Когато
при оценката се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация,
комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 и определя срок за представяне
на информацията.
ВАЖНО: При непредставяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок
проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или
съответно да получи по-малък брой точки.
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Изпълнителният директор на ДФЗ – РА издава мотивирано решение, с което отказва
предоставянето на БФП по отношение на всеки от кандидатите, включен в списъка на предложените
за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им. Кандидатите, чиито
проектни предложения са предложени за финансиране, се поканват чрез изпращане на покана в
ИСУН 2020 да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за
бенефициент, като представят необходимите документи. С поканата кандидатите се уведомяват
за извършените корекции в бюджета на проектно предложение и таблицата за допустими
дейности. След проверка на представените документи ДЗФ-РА пристъпва към сключване на
административени договори с одобрените кандидати.
ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на
Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. ДФЗ - РА не
носи отговорност ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от
самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ - РА.

Къде мога да намеря подробна информация
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение
и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието,
храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за обща
информация
за
управлението
на
Европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове: www.eufunds.bg.

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията
за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в
сайта на ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички
кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в
срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
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Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 4.2
№

1

Критерии за оценка

Приоритет
Подпомагане
на проекти за
инвестиции за
преработка на
суровини от
чувствителни
сектори

1

2.1
2

Подпомагане
на
проекти с
интегриран
подход

2.2

Проектни
предложения
с
инвестиции и дейности, свързани
с преработка на суровини от
сектор "Плодове и зеленчуци",
и/или сектор "Животновъдство",
и/или сектор "Етеричномаслени
и медицински култури"

Минимално изискване
Над 75% от обема на преработваните
суровини са от растителен или
животински произход, попадащи в
обхвата на чувствителните сектори.

20

*

20

Проектни предложения
подадени от
групи/организации на
производители на
селскостопански продукти
Проектни предложения
представени от кандидати
регистрирани земеделски
стопани, за преработка на
произведените в стопанствата
им селскостопански продукти

Над 50% от обема на планираните за
преработка селскостопански продукти са
произведени в земеделското стопанство
на кандидата - 5 точки;
Над 75% от обема на планираните за
преработка селскостопански продукти са
произведени в земеделското стопанство
на кандидата - 10 точки;
Над 75% от обема на планираните за
преработка селскостопански продукти са
произведени от членовете на групата или
организацията на производители, която е
кандидат за подпомагане - 10 точки;

2.3

2.4

Макс.
Бр. точки

През предходната финансова
година /2020 г./ кандидатът е
реализирал приходи от износ
и/или вътрешно общностни
доставки на селскостопански
продукти
или
преработени
селскостопански продукти
Проектни
предложения,
представени от кандидати, които
не са одобрени за подпомагане
по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти“ от
ПРСР 2014-2020.
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10

*

5

*

10

Средноаритметичният размер на
оперативната
печалба
на
кандидата от последните три
години, е по-голям от общата
стойност на разходите по
проектнотопредложение.
2.5

3

4

Подпомагане
на
проекти,
осигуряващи
устойчива
заетост

Проекти,
които
допринасят за
устойчиво и
цифрово
икономическо
възстановяване

3.1

4.1

Средноаритметичният
размер
на
оперативната печалба на кандидата от
последните три завършени финансови
години, умножен по:
•„5“ е по-голям от общата стойност на
разходите по проектното предложение,
по процедурата – 10 точки;
•„6“ е по-голям от общата стойност на
разходите по проектното предложение,
по процедурата – 9 точки;
•„7“ е по-голям от общата стойност на
разходите по проектното предложение,
по процедурата – 8 точки;
•„8“ е по-голям от общата стойност на
разходите по проектното предложение,
по процедурата – 7 точки;
•„9“ е по-голям от общата стойност на
разходите по проектното предложение,
по процедурата – 6 точки;
„10“ е по-голям от общата стойност на
разходите по проектното предложение,
по процедурата – 5 точки.

След изплащане на финансовата
помощ, е поет ангажимент за
поддържане на средносписъчния брой
на
персонала
в
предприятието
установен за годината предхождаща,
подаване на проектното предложение,
както и създаването на 1 ново работно
място
Проектни
предложения
с Над 50 % от обема на планираната за
инвестиции и дейности
за преработка суровина е биологично
производство на биологични сертифицирана
и
произведена
продукция, посочена в бизнес плана, ще
продукти
бъде биологично сертифицирана - 10
точки;
Проектни предложения, при
които чрез изпълнението на
одобрените
инвестиции
и
дейности
се
осигурява
запазване на заетостта в
предприятието и създаване на
едно ново работно място

Над 75 % от обема на планираната за
преработка суровина е биологично
сертифицирана
и
произведена
продукция, посочена в бизнес плана, ще
бъде биологично сертифицирана – 15
точки;

4.2

Проектни
предложения
с
инвестиции и дейности, в
иновативни за предприятието
технологии, като - цифрови
технологии, автоматизиране на
производствените
и
организационни процеси, в това
число включително подходи

Най-малко 45 % от допустимите
инвестиционни разходи по проекта са
свързани с инвестиции в иновативни за
предприятието технологии, като цифрови технологии, автоматизиране на
производствените и организационни
процеси, в това число включително
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10

3

15

15

приложени чрез Европейското подходи приложени чрез Европейското
партньорство за иновации
партньорство за иновации

4.3

Проектни
предложения
с
инвестиции
и
дейности,
осигуряващи опазване на
компонентите на околната
среда, включително ВЕИ

Най-малко 15 % от допустимите
инвестиционни разходи по проекта са
свързани с инвестиции осигуряващи
опазване на компонентите на околната
среда, включително ВЕИ

10

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 т. по критериите за оценка.

ВАЖНО:
 Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на проектното
предложение съобразно приложените към него документи и декларирани данни.
 Бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за допустимост, критерии за
оценка, ангажименти и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, до
изтичане на срок за мониторинг, определен, както следва:
- 3 години, считано от окончателното плащане по Административния договор– за
бенефициентите, чиито предприятия имат статут на микро-, малко или средно предприятие
(МСП) по смисъла на ЗМСП или
- 5 години, считано от датата на изплащане на окончателното плащане по административния
договор – за всички бенефициенти, които не са МСП.
 Критерий за оценка № 2.4: Проектни предложения, представени от кандидати, които не са
одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ (критерий за оценка № 2.4) са такива, представени от кандидати,
които не са одобрени за подпомагане със заповед на изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“ по реда на Наредба №20 от 27 октомври 2015 година и/или нямат сключен
административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (извършва се служебна
проверка).
 Критерий за оценка № 4.2: Проектни предложения с инвестиции и дейности в иновативни за
предприятието технологии, като - цифрови технологии, автоматизиране на производствените
и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското
партньорство за иновации са такива, при които най-малко 45 % от размера на допустимите
инвестиционни разходи по проекта попадат в Приложение № 1, критерий за оценка № 4.2,
описани са в Таблица 1А: „Инвестиционни разходи свързани с иновативни технологии за
предприятието“ и са обосновани в Таблица В „Подробно описание на дейностите и
инвестициите свързани с устойчивото развитие“ от Приложение № 6 „Бизнес план“ – 15 точки.
 Критерий за оценка № 4.3: Проектни предложения с инвестиции и дейности осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ са такива, при които най-малко
15 % от размера на допустимите инвестиционни разходи по проекта попадат в Приложение №
1, критерий за оценка № 4.3, описани са в Таблица 1Б „Инвестиционни разходи осигуряващи
опазване компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ и са обосновани в Таблица Г
„Подробно описание на дейностите и инвестициите свързани с устойчиво и цифрово
икономическо възстановяване“ от Приложение № 6 „Бизнес план“– 10 точки.
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 За проектни предложения, получили еднакъв брой точки, за които е наличен частичен
разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно получения общ
брой точки по критериите за оценка по следните приоритети:
- Приоритет №2 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по критериите за оценка от посочения
приоритет, същите ще бъдат класирани съобразно получения общ брой точки по критериите за
оценка по следните приоритети:
- Приоритет №4 „Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо
възстановяване“
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по критериите за оценка от посочения
приоритет, същите ще бъдат класирани съобразно получения общ брой точки по критерия за оценка
по следния приоритет:
- Приоритет №1 „Подпомагане на проекти за инвестиции за преработка на суровини от
чувствителни сектори“
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по критериите за оценка от посочения
приоритет, същите ще бъдат класирани съобразно получения общ брой точки по критерия за оценка
по следния приоритет:
- Приоритет №3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост“.
ВАЖНО: Към критерий за оценка № 4.2 не се отнасят инвестициите, които попадат в обхвата
на критерий за оценка № 4.3 „Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“, като кандидатите не могат
да доказват едновременно изпълнение с едни и същи инвестиционни разходи включени в
проектното предложение условията по критерий за оценка № 4.2 и критерий за оценка № 4.3.

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа
на 22 ноември 2021 г. въз основа на публикуван на 14.10.2021 г. в www.mzh.government.bg и
https://eumis2020.government.bg/ пълен пакетт с документи по Процедура чрез подбор на
проектни предложения № BG06RDNP001-4.015
по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от ПРСР 2014-2020.
Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания по процедурата №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2, публикувани на 14 октомври 2021 г.
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Списък на инвестиционни разходи, допринасящи към изпълнение на целите на
Инструмента на ЕС за възстановяване/NGEU съгласно Приложение № 1 на УК
1. Критерии за оценка № 4.3 „Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“
1.1 Строителство и/или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за
опазване на компонентите на околната среда, като например - пречиствателни съоръжения
и съоръжения за третиране на отпадъци;
1.2 Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване или оползотворяване
на различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти получени в резултат на
извършваната преработка;
1.3 Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води,
включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработката и маркетинга;
1.4 Изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление,
включително такива използващи биомаса.
1.5 Инвестиции в съоръжения и оборудване, позволяващи преработката на отпадъчни суровини
от селскостопански продукти използвани за собствено потребление.
2. Критерии за оценка № 4.2 „Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за
предприятието технологии, като - цифрови технологии, автоматизиране на производствените и
организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското
партньорство за иновации“
2.1.Ефективно използване на ресурсите, включително иновации;
- Инвестиции в системи и оборудване /включващи софтуер и хардуер/ за събиране, обработка и
анализ на данни и информация от различните етапи по преработката и маркетинга на
селскостопански продукти;
- Инвестиции в цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни видове
производствени машини, които подобряват процеса по преработка и маркетинг на
селскостопанските продукти и намаляват обема на използваните ресурси в производството
(труд, енергия, суровини и др.).
- Инвестиции, които подпомагат внедряването в предприятията на иновативни решения,
изпълнявани чрез Европейското партньорство за иновации /ЕПИ/, както и инвестиции, за които
има издаден документ за ползван патент и/или полезен модел по смисъла на Закона за патентите
и регистрацията на полезните модели и същият е издаден преди не – повече от две години преди
датата на подаване на проектното предложение.
2.2.Цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване;
- Инвестиции свързани с изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията на
автоматизирани/роботизирани системи/поточни линии, включително части от тях, използвани в
отделните фази по преработка и маркетинг на селскостопански продукти, вкл. прилежащ към
тях софтуер, като например: свързани с преработка, пакетиране, включително охлаждане,
замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
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-

-

Инвестиции свързани с изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията на
автоматизирани системи и съоръжения или части от тях, свързани с маркетинга на продуктите
за изпълнение на дейности по съхранение, сортиране, маркиране и опаковане на произвежданите
от предприятието продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер.
Инвестиции в специфично оборудване и/или апаратура, която автоматизира, допълва или
модернизира съществуващи в практиката машини, съоръжения, оборудване и апаратура в
предприятията, чрез които се подобрява процеса по преработка и маркетинг на селскостопански
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер;

*Към критерий за оценка № 4.2 не се отнасят инвестициите, които попадат в обхвата на
критерий за оценка № 4.3 „Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“.
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