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Подготовка и кандидатстване с проектни

предложения.

Кандидатстването с проектни предложения за производство на

енергия от възобновяеми енергийни източници е допустимо по:

➢ Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

и

➢ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“



Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

➢ По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

➢ По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански

продукти“



Минимален и максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ за
конкретен проект:

➢ По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за

неземеделски дейности“:

- Минимален размер: 11 001,38 лева – при интензитет на

помощта 75 %;

❖ В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 75 %, минималният

размер на безвъзмездната финансова помощ ще е по-малък от левовата

равностойност на 11 001,38 лв.

- Максимален размер: 156 464,00 лева



➢ По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“:

- За проект, представен от микро, малко или средно предприятие -

минимален размер: 9 779,00 лв. – при интензитет на помощта 50%.

❖ В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 50 %, минималният размер

на безвъзмездната финансова помощ ще е по-малък от 9 779,00 лева.

- За проект, представен от голямо предприятие - минимален размер 7

823,20 лв. – при интензитет на помощта 40 %.

❖ В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 40 %, минималният размер

на безвъзмездната финансова помощ ще е по-малък от 7 823,20 лева.

- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект

не може да надвишава 136 906,00 лв.

❖ Легална дефиниция за определяне на категорията на предприятията,

микро, малки или средни се съдържа в чл. 3 от ЗМСП.



Минимален и максимален размер на общите
допустими разходи за конкретен проект.

➢ По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“

- Минимален размер: 14 668,50 лева;

- Максимален размер: 391 160,00 лева;

➢ Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите
допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална
помощ“.

➢ Кандидатите осигуряват пълния размер на допустимите разходи
със собствени средства.

➢ По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“

- Минимален размер: 19 558,00 лв.

- Максимален размер: 312 928,00 лв.

✓ Финансовата помощ не може да надвишава 50 % от общите
допустими разходи.



Допустими кандидати.

➢ Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен

адрес за физическите лица на територията на МИГ-Радомир-

Земен.

➢ По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски

дейности“ за подпомагане могат да кандидатстват:

- Земеделски стопани, които към датата на подаване на

заявлението за подпомагане трябва да са регистрирани като

земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за

подпомагане на земеделските производители и минималният

стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е

не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

- Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или

юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите

или Закона за вероизповеданията;



- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които към

дата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да

отговарят на изискването на чл. 4 на Закона за занаятите и /или

да са вписани в регистъра назанаятчиите на Регионална

занаятчийска камара (в случай, че има действаща такава).

❖ чл. 4 Занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ

по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, с

изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица.

➢ Кандидатите трябва да отговарят на определението за

микропредприятие, съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от

ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.

❖ чл. 3, ал. 3 - микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой

на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава

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

лв.



➢ По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на

селскостопански продукти“ за подпомагане могат да

кандидатстват:

- Земеделски стопани - към датата на подаване на проектното

предложение следва да са регистрирани като земеделски

стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на

земеделските производители (ЗПЗП);

- Признати групи или организации на производители или такива,

одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи

и организации на производители” от ПРСР 2014 -2020 г.;

- Еднолични търговци и юридически лица, различни от

гореописаните две.





Допустими дейности

➢ По мерките 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски

дейности“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на

селскостопански продукти“ са допустими дейности, които са

насочени към производство на енергия от възобновяеми енергийни

източници за собствено потребление.

Специфични условия за допустимост на

дейностите.

➢ В случай на инвестиции за производство на енергия от

възобновяеми енергийни източници, 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, подпомагането е допустимо

при спазване на следните условия:

- ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят

необходимото количество енергия за покриване нуждите на

кандидата;

- при производство на електроенергия от биомаса инсталациите

трябва да произвеждат най-малко 10 % топлинна енергия;



- 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 кандидата полезна топло-енергия.

- при производство на биогорива и течни горива от биомаса, същите

следва да отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл.

37 - 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

- използваните за производство на биоенергия, включително

биогорива, суровини от зърнени и други 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 производство

- при производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже

наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес

плана - когато се предвижда използване на биомаса, получена в

резултат на земеделската или преработвателната дейност на

кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с

описани вид, количества и цена на суровините - когато не се

предвижда използване на биомаса, получена в резултат на

земеделската или преработвателната дейност на кандидата- за

Мярка 6.4.1.

- .



Допустими разходи.

➢ По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за

неземеделски дейности“ допустим разход е изграждане,

придобиване или подобрения на недвижимо имущество,

свързани с производство на енергия от възобновяеми

енергийни източници за собствено потребление.

➢ По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на

селскостопански продукти допустим разход е закупуване,

включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови

машини, съоръжения и оборудване, необходими за

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници

за собствените нужди на предприятието, включително чрез

преработка на растителна и животинска първична и вторична

биомаса.

➢ Общи разходи, свързани с гореописаните разходи, например

хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари,

свързани с консултации относно екологичната и

икономическата устойчивост, включително проучвания за

техническа осъществимост.



➢ Основателността на предложените за финансиране

разходи се доказват чрез: оферта 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

– в случай, че разходът, за който се кандидатства с

проектното предложение, е включен в списък с референтни

разходи (публикуван на интернет страницата на ДФ

„Земеделие” и към Условия за кандидатстване/документи за

информация).

Документи за кандидатстване.

➢ Документите, които се представят на етап кандидатстване са

както следва:

➢ Общи документи:

- Основна информация за проектното предложение – за мярка
4.2;

- Таблица за допустими инвестиции в електронен формат „xls“
или “xlsx”;

- Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП -
Приложение No 7 и Приложение No7а;



- Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по

проекта;

- Декларация за липса на изкуствено създадени условия;

- Декларация НСИ;

- Декларация за държавни или минимални помощи;

- Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на

личните данни;

- Декларация за липса на основания за отстраняване -

Декларацията се попълва от собственик, представляващ по закон

или пълномощие или управител на юридическо лице, всеки от

съдружниците в търговски дружество;

- Декларация за нередности;

- Декларация за свързаност - Декларацията се попълва от

собственик, представляващ по закон или пълномощие или

управител на юридическо лице, всеки от съдружниците в

търговски дружество, всеки член на настоятелството на

читалище или всеки член на управителния съвет на юридическо

лице с нестопанска цел;

- Формуляр за мониторинг.



- Бизнес План по образец, Приложение No 6а от документите за
попълване) с подпис/и, печат на всяка страница, и Таблиците
от бизнес плана - Приложение No 6б. Представят се във формат
„xls” или „xlsx”.

❖ Бизнес планът следва да съдържа подробно описание на
планираните инвестиции и дейности и да доказва
икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за
5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване
на строително-монтажни работи – за 10 годишен период.

Гореописаните документи следва да се представят подписани,
подпечатани и сканирани.

- Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че
документите не се подават лично от кандидата;

- Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата,
издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му;

- Удостоверение по чл. 87, ал. 6, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1
от ДОПК от НАП, общините Радомир и Земен за наличие или
липса на задължения, издадено не по-рано от един месец преди
подаване на проектното предложение;



- Удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда” за наличие
или липса на установени с влезли в сила наказателни
постановления или съдебни решения нарушения на трудовото
законодателство или аналогичен документ на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;

- Решение за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда/решение по
оценка на въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологичнаоценка/становище по екологична оценка/решение за
преценка на вероятната степен на значително отрицателно
въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/
разрешително от компетентния орган по околна среда
(Регионална инспекция по околната среда и
водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова
дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или
Закона за водите (когато е приложимо).

- 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 ДМА съгласно Закона за счетоводството
(когато е приложимо).



- Справка за дълготрайните активи - приложение към
счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за
последния отчетен период (за юридически лица и еднолични
търговци);

- Решение на компетентния орган на кандидата за
кандидатстване по реда на настоящата процедура;

- 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 и неупоменати изрично в
настоящия списък;

- 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 01.01.2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т.
14 от Наредба No 22, ведно с банкови извлечения (когато е
приложимо).

- Една оферта, и/или извлечение от каталог на
производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет
за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи, в случай че
разходът е включен в Списък с референтни разходи на ДФЗ



- Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим
имот, върху който ще се изпълнява проекта, или документ за
учредено право на строеж върху имота или документ за
ползване върху имота, вписан в районната служба по
вписванията,валиден за срок не по-малък от 6 години, считано
от датата на подаване на проектното предложение.

➢ Специфични документи, при строително-монтажни
работи: строителство, реконструкция, ремонт,
рехабилитация.

- Графично и фотозаснемане на обекта/съоръжението и/или
архитектурен план насградата, съоръжението, обекта, който ще
се изгражда, ремонтира или обновяване – в случаите когато не
се изисква одобрен инвестиционен проект, съгласно ЗУТ;

- Разрешение за строеж, в случаите когато се изисква издаване
на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Към датата на
кандидатстване може да се представи входящ номер на искане
за издаване от съответния орган;

- Становище от главния архитект, че строежа не се нуждае от
издаване на разрешение за строеж, в случаите когато не се
изисква издаване наразрешение за строеж, съгласно ЗУТ.



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

➢ Други специфични документи в зависимост от вида на
инвестициите:

- Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната
ефективност в предприятието и/или за изпълнението на
инвестиции за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници, 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, изготвен и съгласуван от правоспособно
лице с компетентност в съответната област.

- Декларация за наличието на суровини за периода на
изпълнение на бизнес плана при производство на
електроенергия от биомаса и/или при производство на
биоенергия - когато се предвижда използване на биомаса,
получена в резултат на земеделската или преработвателната
дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни
договори с описани вид, количества и цена на суровините -
когато не се предвижда използване на биомаса, получена в
резултат на земеделската или преработвателната дейност на
кандидата – /по мярка 6.4.1./



Минимален и максимален срок за изпълнение
на проект:

➢ Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата

на подписването на договора за предоставяне на БФП.

➢ Крайният срок за изпълнение на одобрения проект е не по-

късно от 30 юни 2025 г.



Срок за подаване на  проектните предложения 
за втори прием: 

➢ По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа на 
неземеделски дейности“

Начален срок: 30.09.2022 г.

Краен срок: 28.11.2022 г. 17:00 часа.

➢ По мярка 4.2 - „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Начален срок: 01.06.2022 г.

Краен срок: 31.08.2022 г. 17:00 часа.



Новости в нормативната уредба:

➢ Съгласно обнародовано в ДВ. бр.42 от 07.06.2022г. допълнение
в Закона за енергията от възобновяеми източници, се създава
чл. 25а, чиято уредба е следната:

Чл. 25а. (1) Краен клиент може да изгради енергийни обекти за
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени
към електропреносната, електроразпределителна или затворена
електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях
в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва
само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност
на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на
предоставената мощност, но не повече от 5 MW.

(2) В случаите по ал. 1 крайният клиент подава уведомление до
оператора на електропреносната мрежа или до съответния
оператор на електроразпределителна или затворена
електроразпределителна мрежа.

(3) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2
операторът на електропреносната или на съответната
електроразпределителна или затворена електроразпределителна
мрежа предоставя допълнително споразумение към договора за
достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват



техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния
обект към електрическата уредба на крайния клиент и се
регламентират правата и задълженията на страните с цел
гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед
недопускане постъпване на електрическа енергия и смущения в
мрежата.

(4) Допълнителното споразумение по ал. 3 се сключва преди
издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в
този случай становище за присъединяване не се издава.

(5) Краен клиент може да внася произведената от енергийните
обекти по ал. 1 електрическа енергия в съответната мрежа само
след изпълнение на изискванията на процедурата по
присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116,
ал. 7 от Закона за енергетиката, а именно Наредба № 6 от 24
февруари 2014г. за присъединяване на производители и клиенти
на електрическа енергия към преносната или към
разпределителните електрически мрежи.



➢ Съгласно обнародовано в ДВ. бр.42 от 07.06.2022г. допълнение
в Закона за устройство на територията:,

- се създава т. 14а към ал. 1, чл. 147, чиято уредба е следната:

„Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване
на разрешение за строеж за изграждане на енергиен обект по чл.
25а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници с
обща инсталирана мощност до 5 МW“;

- ал. 2 на чл. 147 се допълва, чиято уредба е следната:

„За строежите по т. 14а се представят становище на инженер-
конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и
указания за изпълнението им и допълнително споразумение към
договора за достъп и пренос, сключено между крайния клиент и
оператор на електропреносната или на съответната
електроразпределителна или затворена електроразпределителна
мрежа“



Информация за контакт:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


