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BG05M9OP001-1.023- Подкрепа за предприемачество , финансиран от ОП РЧР, съфинансирана от ЕС  чрез ЕСФ 
Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и НТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /Едно 
партньорство в подкрепа на развитието на предприемачеството в две области на Южен централен район/"  с 
договор по ОП РЧР 2014-2020. № BG05M9OP001-1.023-0010  1 

 

 

Процедура BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА 

ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ” с един краен срок: до 17.30 часа на 07.12.2018 г. 
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ/ БФП/ по процедурата е  30 мил EUR 
Mаксимален размер на БФП за проект режим „de minimis“ е  391 160 BGN 
Интензитет на БФП:  50% 
 

Допустими кандидати:  Земеделски стопани или микропредприятия  
 

Допустими разходи: 
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за: 

1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество; 

1.2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите; 

1.3. Закупуване на земя; 

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти; 

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване 

на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5, например хонорари на 

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

икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. 
 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в 
срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на 
БФП с ДФЗ-РА.  
Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя под формата на 
възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 
 

Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест: 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСЕКИ ПОТЕНЦИАЛЕН КАНДИДАТ, РЕШИЛ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ С ПРОЕКТНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
 

Критерии Макс. 
брой 
точки 

1/Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват  10 

2/Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 25 

3/Проекти на тютюнопроизводители 3 

4/ Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на 
предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия  

10 

5/ Проекти, изпълнявани в Северозападен и Северен централен райони 3 

6/ Проекти, създаващи работни места 40 

7/ Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до 
намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и инвестиции, 
свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии 
и отпадъци 

6 

8/ Проекти, включващи иновации 10 

9/  Проекти за производствени дейности 20 

Максимален брой точки: 127 
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