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1.Въведение 
          
 Настоящите Указания допълват и уточняват информацията, изложена в „Бизнес-план” и  „Заявление 
за подпомагане” в т. ч. придружаващите документи към него съгласно НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г 
на МЗХ. 
2. Общи изисквания към кандидатите  

• Да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”; 
• Да нямат констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от ЕС, 

осъществявани след 2000 г. Ще се извършва проверка за надеждност на кандидата по 
отношение на предходни операции със съфинансиране, осъществени след 2000 г. (чл.26, т.2, 
б, д от Регламент (ЕО) №1975/2006 на Комисията); 

• Да не попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, 
параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности 
(обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.); 

• Да не попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси; 

• Представляващият кандидата или член на управителния му орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност не трябва да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от 
допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси със служител МИГ и/или с друго лице, което е член на УС на МИГ; 

• Да нямат изискуеми публични задължения към държавата; 
• Да не са в открито производство или да са обявени в несъстоятелност; 
• Да не са в производство по ликвидация; 

 Финансова помощ не се предоставя на кандидати, за които бъде установена функционална 
несамостоятелност или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с 
цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.  
 
„Функционална несамостоятелност” е изкуствено разделяне на производствените и технологичните 
процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от 
ПРСР с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР/СМР.  
 
„Изкуствено създадени условия” е всяко установено условие по смисъла на чл.4, т.8 от Регламент 
(ЕО) №65/2011. 

 
 

3.Специфични изисквания по мярка 121 
Кандидатстването по мярка 121 става  по  реда и условията за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, съгласно НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г на МЗХ (обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008г .) 
              Настоящите Указания допълват и уточняват информацията, включена в Приложение 5 
„Заявление за подпомагане” в т.ч документите към него от горепосочената Наредба№ 8, които са 
съобразени с условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектното предлоние съгласно 
СМР на МИГ ВЗР.  Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 се реализира с 
финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с 

посредничеството на “МИГ – Високи западни Родопи”.  
 

I. Цели на мярка 121 
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Мярката има за цел да подобри конкурентоспособността на земеделието в територия „Високи 
Западни Родопи” чрез модернизиране, на земеделските стопанства, иновации и въвеждане на нови 
технологични практики и решения. По мярката ще се подпомагат дейности, които ще допринесат за 
постигане на следните цели: 

 Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез 
модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи 
производство на качествени земеделски продукти; 

 Да подобри опазването на околната среда; 

 Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в 
земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, 
хигиената и хуманното отношение към животните. 

 

II. Обхват на мярката 
Цялата територия „Високи Западни Родопи” – общини Борино и Доспат 

III. Допустими кандидати 
  Земеделски производители  
 Организации на земеделски производители 

 
IV. Допустими дейности 

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериалани активи, които: 
a. Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция (или са 

изпълнени в края на периода на подпомагане, в случаи на инвестиции за прилагане 
стандартите на Общността) 

b. Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 
 
 Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи, и/или 
 Подобряване на вертикалното сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти, и/или 
 Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 
 Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността 

на използваните при производството суровини, и/или 
 Подобряване условията на труд, и/или 
 Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и другите 

производствени изисквания, и/или 
 Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или 
 Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични 

земеделски продукти.  

Специални условия: 

* Капацитетът на техниката и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата 
подкрепяни по мярката, трябва да бъдат в съответствие с размера на обработваната от 
земеделския производител земя. 

* В съответствие с изискванията на Чл. 5, анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите, 
преди одобрението на всички проекти, отнасящи се за инвестиции свързани с разширяване 
капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, трябва да бъдат 

съгласувани с Регионалните структури на Министерството на околната среда и 
водите, отговорни за мониторинга и управлението на водния баланс в страната. 

* Всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за 
създаване и/или презасаждане на трайни насаждения използвани за производство на 
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био-енергия, трябва да включват предпроектни проучвания, включително въздействие на 
инвестициите върху околната среда.  

* Мярката е отворена за всички сектори включени в Приложение І на Договора за създаване на 
ЕО с изключение на сектор „Тютюн”.   

* Разходите свързани с нематериални активи за достигане съответствие с международни 
признати стандарти са избираеми само тогава, когато са част от по-широк инвестиционен проект, а не 
са самостоятелен проект. 

* Кандидатите за подпомагане по мярка 112 Създаване стопанства на млади фермери и мярка 
141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране могат да кандидатстват 
по тази мярка с отделно заявление за подпомагане. 

Разходите свързани с подготовката на бизнес плановете не са допустими по мярка 121 за 
кандидатите за подпомагане по мерки 112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес план,  
ползвайки консултантски услуги по мярка 143. 

V. Недопустими дейности 
 
Съгласно Наредба 23 на МЗХ: 
Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова помощ за следните дейности: 
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и 
голф; 
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури; 
3. хазарт. 
(2) Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 
изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и 
окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък 
съгласно чл.4, параграф5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 
г. (ОВL 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците 
върху оборота- Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на 
заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.15, когато ползвателят на помощта не става 
собственик на съответния актив до датата на подаване на 
заявката за окончателно плащане за същия актив. 
(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни премии. 
(4) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде 
установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на 

инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и 
условията на съответната мярка. 
(5) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се 
предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място 
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от МИГ, с изключение на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, 
архитекти и инженери. 
 
VI. Допустими разходи 

Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна за материални и/или нематериални инвестиции: 

Материални инвестиции (индикативен списък): 
1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за 

земеделското производство на ниво стопанство, включително такава използвана за опазване на 
околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, 
недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на 
силаж,  и т.н.)  

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за 
подобряване на земеделския производствен процес, включително за: 

 опазване на околната среда, 
 съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, 
 получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на 

стопанството,  чрез използването на биомаса . 
 подобряване на енергийната ефективност. 

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от 
десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и 
дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.  

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.  
5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за 

млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на стопанства на 
млади фермери”.  

6. Инвестиции за съоръжения (например, транспортни средства, съоръжения за рационализиране 
на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на мед/пчелните продукти, 
развъдни клетки, технологични линии, и т.н.) и съответно оборудване необходимо за производството 
на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.  

7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка 
инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация. 

8. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други 
недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за 
създаване/презасаждане на трайни насаждения. 

9. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони 
цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни 
средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.  

10. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на 
съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково 
напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за 
съхраняване/опазване на водата, и т.н. 
Материални инвестиции, свързани с новите предизвикателства: 

11. Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС, отнасяща се за защита на водите 
от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници, включително за инвестиции за 
подобряване на ефективността на използваните азотни торове и за подобряване на съхранението на 
оборския тор.  

12. Инвестиции свързани с производството на мляко. 
13. Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност 

(например използването строителни материали, които намаляват топлинните загуби) 
14. Инвестиции свързани с производството на биогаз посредством използване на органични 

отпадъци получени от земеделската дейност на стопанството и местно производство; 
15. Инвестиции свързани с производството на електричество или топлинна 

енергия посредством преработка на биомаса включително строителство или 
обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на 
земеделската им дейност);  
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16. Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за 
производство на био-енергия; 

17. Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии (например системи за 
напояване подобряващи ефективното използване на водата), водоспестяващо оборудване и в 
оборудване и съоръжения за съхранение на водата водещи до подобряване на управлението на 
водите; 

 
Нематериални инвестиции:  

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: 
 Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005;  ISO 

9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 
27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.); 

 Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните 
точки)1; 

 Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства . 
2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на 

проекта. 
3. Закупуване на софтуер.  
4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултантски услуги 
 
 

VII. Недопустими разходи 
 
Съгласно Наредба 8 регулираща прилагането на мярка 121: 
(1) Недопустими за финансова помощ са разходи за: 
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 
2. данък добавена стойност, който подлежи на възстановяване; 
3. за данък добавена стойност (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 Закона за данък върху добавената стойност; 
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, 
свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя; 
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 
6. принос в натура; 
7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии; 
8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е 
изпълнил условията и реда на чл. 26, ал. 10 и 11 или не е спазен ЗОП/НВМОП; 
9. търговия на дребно; 
10. закупуване на права за производство на земеделска продукция; 
11. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане; 
12. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително 
компютърен софтуер, над пазарната им стойност; 
13. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други 
международно признати стандарти; 
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна; 
15. плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии; 
16. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени 
условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на 
мярката. 
 (2) Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в 

случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на 
стопанства на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в 

                                                 
1 Сертифицирането по НАССР не е допустим разход по мярката. 

http://www.borino-dospat.com/


     
 „        Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи ”,  

  Договор № РД 50-91/13.06.2012г., 
  4831 гр.Доспат, ул. „Орфей“ № 12, 

  E-mail: mig_vzr@abv.bg, web: www.borino-dospat.com  
 

процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес 
план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието 
 
Съгласно Наредба 23: Не се предоставя финансова помощ за покриване на следните разходи: 
1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба; 
2. закупуване на животни за земеделски дейности; 
3. закупуване на едногодишни растения; 
4. лихви, глоби и неустойки; 
5. закупуване на недвижими имоти; 
6. текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа; 
7. принос в натура; 
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна; 
9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за 
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи; 
10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с 
изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности; 
11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС); 
12. мита, акцизи, такси; 
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет действително и 
окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък 
съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 
г. (ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците 
върху оборота - Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване; 
14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на 
заявлението за подпомагане; 
15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване; 
16. закупуване чрез финансов лизинг на активи по т. 15, когато ползвателят на помощта не става 
собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия 
актив. 
(3) Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни премии. 
 
 

VIII. Финансови параметри за проектите 
(1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 
3500 евро. 
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на СМР за 
един кандидат е левовата равностойност на 50 000 евро. 
(3) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР(2007 - 
2013) не трябва да надвишава размера по ал.2 за кандидатите и/или ползвателите, които са 
предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия (ЗМСП). 

 
IX. Размера на финансовата помощ 

Финансовата помощ е в размер на: 
1. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в 
обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 
2. 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от 
необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 
3.50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони 
и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 

4. 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не 
отговарят на условията от т. 1 до т. 3 включително. 
Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 % за: 
1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко; 
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2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското 
стопанство на кандидата; 
3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, 
получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство; 
4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством 
преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на 
собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата); 
5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, 
използвани за производство на биоенергия; 
6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на 
водата, и пречистване на отпадъчни води от производството 

 

X. Критерии за избор на проекти 
 

* Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители съгласно закона за 
подпомагане на земеделските производители 

* Икономическия размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 икономическа 
единица 

*  Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална помощ по схемата за единно 
плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по марка 141 

* Кандидатите юридически лица трябва да са получили минимум 50% от общия доход за 
предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги 
директно свързани със земеделските дейности 

* Кандидатите трябва да представят бизнес план като част от процедурата за кандидатстване, 
бизнес планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и съответни 
дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до 
подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство.  
  

* Бизнес плановете на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат 
оценени въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със: целите, дейностите и 
изискванията, включително финансови, на мярката;  

* Ще се дава   приоритет на проекти на  кандидатите, които: 

- са млади фермери – 35 точки 

- не са получавали подкрепа от Общността за подобна инвестиция – 15 точки; 

- предвиждат в проекта  подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг 
на биологични земеделски продукти или производство на екологично чиста земеделска 
продукция – 25 точки 

предлагат проект в сферата на „новите предизвикателства” – 25 точки./ енергийна ефективност, 
биоземеделие,нитратна директивма, опазване на въздух, вода, почва, земни недра и др.п / 
 
ВАЖНО   
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    Преди да се пристъпи към попълване на Заявлението за подпомагане, се 
препоръчва Кандидатите  да прочетат внимателно и да се запознаят подробно с 
условията и изискванията на СМР на МИГ - ВЗР, регламентираща реда и условията за 
предоставяне на финансова помощ по мярка 121, НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г  и Наредба 23 
от 18 декември 2009г на МЗХ ,както и да се обърне внимание на критериите за 
формиране на ранкинг / точки /- основни  и допълнителни 

 

 МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ !  
Да се прави разлика между критериите за допустимост и критериите за оценка на проектите в 
НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г и Наредба 23 от 18 декември 2009г на МЗХ и СМР на МИГ ВЗР. 

• КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ са свързани със съответствието на проекта с: 
Целите и приоритетите на СМР на  МИГ -ВЗР по конкретната мярка; 
Изискванията към проекта; 
Изискванията към кандидата за подпомагане; 
Финансовите условия на НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г и СМР на МИГ -ВЗР. 
• Условията за допустимост определят качеството на проекта и отговаря ли той на посочените 

изисквания в СМР на МИГ -ВЗР, НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г, Наредба 23 от 18 декември 
2009г на МЗХ и и СМР на МИГ ВЗР.. 

• КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА се прилагат в съответствие с  точка  X. Критерии за избор 
на проекти от настоящите указания, при спазване изискванията за финансиране по 
СМР на МИГ -ВЗР и общите условия, на които трябва да отговаря проекта, 
съгласно  НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г и Наредба 23 от 18 декември 2009г на МЗХ . 
 

   В условията на ограничен бюджет, за сключване на договор за отпускане на финансова 
помощ, ще бъдат поканени първо кандидатите, чиито проекти са събрали максимален брой 
точки и са одобрени от Комисията за избор до договориране на бюджета по мярката.  

 
Стъпки за кандидатстване по мярка 123 „Модернизиране на земеделските стопанства” и мярка 

121 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ос 1 на ПРСР 
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Стъпка 1 . Преди да се присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да 
проверят дали са допустими по регистрация и местоположение на дейността, да се запознаят с целите 
и приоритетите на Стратегията за местно развитие на МИГ ВЗР и специфичните цели на всяка мярка, 
включена в Стратегията. Необходимо условие за кандидатстване е проектната идея да отговаря на 
приоритетите и целите на Стратегията и специфичните цели на съответните мерки. 

       Стъпка 2. Добре е да се разгледат внимателно пълните текстовете на мерките към Стратегията, 
за да се направи по- добър избор по коя мярка да се кандидатства. Стратегията и мерките може да се 
намерят на електронната страница на МИГ -ВЗР: http://www.borino-dospat.com/ .  

        Стъпка 3. Всеки потенциален кандидат  трябва да прочете внимателно наредбата към 
мярката / Наредба № 8/, по която е решил да кандидатства, Стратегията за местно развитие на  МИГ 
-ВЗР и Наредба 23,  18.12.2009 г на МЗХ и СМР на  МИГ -ВЗР по конкретната мярка за да провери 
дали отговаря на всички условия описани подробно в тях. Информация за отворените мерки за 
финансиране на проекти е публикувана на интернет страницата на МИГ -ВЗР  http://www.borino-
dospat.com/, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ -ВЗР всеки работен ден от 
09.00 до 16.00 часа или да бъде изискана по имейл:   mig_bilgin@borino-dospat.com . Преди да се 

присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да проверят дали 
са допустими по регистрация и местоположение на дейността,  да се запознаят с 
целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие и специфичните цели на 
мярка 121.  Необходимо условие за кандидатстване е проектната идея да отговаря на 
приоритетите и целите на Стратегията и специфичните цели на съответните мерки. 
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Пълният пакет с документи за кандидатстване за финансово подпомагане по мерките към 
Стратегията, включително нормативната база, са публикувани на електронната страница на МИГ -
ВЗР - http://www.borino-dospat.com/   Наредбите са публикувани също на електронната страница на 
Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg по оси (Документи по ос 3 /  
Наредби, публикувани в Държавен вестник). 

           Стъпка 4.  Най-важната стъпка от подготовката за кандидатстване. След като сте се 
запознали с формата на Бизнес-плана и Заявлението за кандидатстване, следва да набавите 
максимално детайлна информация по всяка от точките на бизнес-плана. Доброто разбиране на 
веригата на добавена стойност2 в която се включвате, и настоящото състояние и тенденциите на 
средата3, в която ще развивате бизнеса си, са предпоставка за намаляване на риска от непредвидени 
случайности, водещи до загуби и фалит.  

            Стъпка 5.  Следващата стъпка е кандидатът да се запознае подробно със Заявлението за 
подпомагане и след това да започне да набавя всички общи и специфични документи, дадени като 
приложения към заявлението. Едва след набавянето на всички документи следва да се пристъпи към 
попълване на заявлението.Тази стъпка в повечето случаи се подценява от бенефициентите, а 
набавянето на повечето документи отнема време. Съобразете срока на валидност на документите с 
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Имайте предвид че срокът на разглеждане, 
предварителна проверка и одобрение на проекта Ви може да отнеме 3 месеца. Това може да 
превърне някои от документите в невалидни и да Ви се наложи да ги набавяте и подавате отново. 
Обърнете внимание при попълване на таблицата с индикаторите за въздействие на проекта върху  
територията при неговото реализиране. Данните в тази таблица трябва да са реалистични и 
постижими. 

 
          Стъпка 6. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със 
заявлението, бизнес плана, екселските таблици и КСС / при наличие на строително-ремонтни работи/ 
-  в 1 оригинал на хартиен носител и  1 копие на електронен носител на изброените документи, а 
също 2 коопия на техническия проект / ако е необходимо прилагането на такъв с придружаващите го 
документи – разрешително за строеж и съгласувателни от ВиК и ЕВН/, заверени с «Вярно с 
оригинала» и подписани от кандидатa.  Документите се подават в офиса  на МИГ -ВЗР. 

          
            Стъпка 7 и 8.  След подаване на документите в Местната инициативна група, се извършва 
оценка за административно съответствие и допустимост от оперативния екип. Назначава се Комисия 
за оценка и избор на проекти, която включва 3-ма члена на Управителния съвет на МИГ -ВЗР и 2-ма 
външни експерти, които притежават квалификация и опит съобразно вида на оценявания проект. 
Комисията за оценка и избор провежда до 3 заседания, на които взема решение за 
одобрение/отхвърляне на кандидатите по административно съответствие и допустимост след 
разглеждане на Доклад от оперативния екип, взема решение за основателността на разходите и 
липсата на двойно финансиране и извършва  техническа експертна  оценка на проектното 
предложение. Етап от оценяването на проекта е извършване на посещение на място за проектите в 
които ще се извършват строително-ремонтни работи или закупумаве на оборудване и обзавеждане. 
Решението за общата оценка на всяко проектно предложение се приема с търсене на единодушие или 
минимум 2/3 мнозинство от Комисията за избор, определена  със заповед на Председателя на  УС на 

                                                 
2 Например, кои са настоящите и потенциални доставчици и суровини и кои са клиентите на вашите продукти 
/услуги. На какво разстояние се намират? Как стои въпросът с транспорта от/до тях и комуникациите? Кои са 
крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате? 
3 Например – какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през 
следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната 
сила в частност? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по 
Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите 
като цяло? Има ли планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони? 
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МИГ – ВЗР. Проектите на оценените и одобрени от КИП за финансиране кандидати, се представят в 
Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Разплащателна Агенция – Смолян. Нейни експерти 
извършват проверка на одобрените кандидати за съответствие с процедурите, описани в Стратегията 
за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта 
и планираните разходи, за установяване на функционална самостоятелност, за липса на двойно 
финансиране и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта или неспазване на 
процедурата за избор на проекти по Стратегията за местно развитие. След проверката, МИГ ще 
получи списък с одобрените за финансиране проекти. До 3 дни след получаване на становището от 
РА Председателя на Управителния съвет подписва решение за окончателно одобрение/отхвърляне на 
проекта.  

          Стъпка 9. В  срок определен от РА след одобрението на проекта се подписва тристранен 
договор за договор  за отпускане на финансова помощ на кандидата. След подписване на договора за 
отпускане на финансова помощ се пристъпва към реализация на обособените инвестиции по проекта, 
съгласно посочения в Заявлението времеви график (виж и забележката към стъпка 4 горе). По тази 
мярка са допустими до три плащания (авансово, междинно, окончателно), като в наредбите са 
разписани лимитите на плащанията и сроковете, в които следва да се подадат заявките за плащания.  

           Стъпка 10. Реализация и отчитане на проекта. Експерти на МИГ- ВЗР извършват мониторинг, 
посещение на място, наблюдават изпълнението на проекта и изготвят доклади за оценка/мониторинг. На 
получателя на помощта ще бъде оказана експертна помощ от МИГ в процеса на изпълнение на 
проектите относно подготовка на заявки за плащане и доклади за отчитане. Необходимо е да подредите 
и съхраните документацията по проекта в хронологичен ред за поне 5-годишен период. В този период е 
вероятно да Ви бъде направена последваща проверка за това дали съхранявате и използвате 
подкрепените по Програмата активи и дали постигате заложените в проекта цели. 
 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ  НА БИЗНЕС ПЛАНА 

 
Бизнес-планът се състои от заглавна страница, текстова част и поредица от логически обвързани 
таблици, позволяващи финансовата оценка и сравнение на финансовото представяне на 
земеделските стопанства от различни икономически сектори. 
 

Заглавна страница: 
 

Записват се името на проекта (инвестицията, за която се кандидатства), кандидата и сумата на 
инвестицията. Кандидатът декларира достоверността на данните, попълнени в бизнес плана, като се 
подписва. Карето с информацията се попълва в случаите, когато бизнес планът е изготвен от НССЗ. 

 
I . Резюме - обхваща следните въпроси и отговори по настоящия проект 
Характеристика и цели: 
• кратко описание на фирмата; 
• организация; 
• предлагани продукти или услуги; 
• пазарни възможности и стратегия; 
• конкуренция и предимства на вашия бизнес; 
• управленски екип; 
• оперативен план; 
• дългосрочни цели; 

• финансови прогнози и необходимост от външно финансиране. 
  
 
Необходимо финансиране 
 

http://www.borino-dospat.com/
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 Какво финансиране ви е необходимо? 
 За какво са нужни парите? 
 По какъв начин полученото финансиране ще подпомогне бизнеса като цяло? 
 Структура на финансиране (кредит, собствен финансов ресурс и т.н). 
 Каква е икономическата обосновка на искания заем или инвестиция? 
 По какъв начин ще се извърши изплащането на заема? 
 
Предлагани стоки и услуги и какви потребителски нужди се удовлетворяват 
 
 Каква е същността на бизнеса? 
 Какви стоки/услуги възнамерявате да предлагате? 
 
Пазарът 
 
 Какви пазари възнамерявате да обслужвате - големина и пазарен дял? 
 Какви са вашите предимства относно начините на обслужване? 
 Защо сте избрали точно посочените пазари? 
 
Основатели и ръководство 
 
 Какви са участието и ангажиментите ви към предприятието? 
 Какъв управленски екип и персонал са необходими? 
 
II. Цели и стратегия на фирмата 
 
Основателите и концепция 
 Как достигнахте до настоящето състояние на фирмата? 
 
Стратегически цели 
 До къде се надявате да стигнете с тази идея? 
 Как? 
 
Какво желаете да постигнете – цели? 
 Какви са целите ви във връзка със стопанското развитие? 
 Какви са целите ви във връзка с пазарния дял? 
 Какви са целите ви във връзка с продажбите, печалбата и т.н.? 
 
III. Описание на фирмата  
Име на фирмата 
 Пълно наименование на фирмата; 
 Законова форма на дейността и дата на регистрация; 
 Териториално разположение. 
 
Законова уредба 
 Основни закони; 
 Лицензи и изисквани разрешителни; 
 Текущо състояние: Какво е постигнато до момента и какво трябва да се направи? 
Управленски екип 
 Име и позиция; 
 Задължения и отговорности; 
 Външни услуги: 

 Счетоводител; 
 Адвокат; 
 Финансов консултант. 
 
Професионален опит на управленския екип 
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 Трудов опит; 
 Образование; 
 Работа и обвързаност с фирмата и нейното бъдеще. 
 
Борд на директорите 
 Описание и роля (ако съществува) 
 
Стратегически партньори 
 С кои физически лица или организации имате установени взаимоотношения? 
 По какъв начин това подпомага бизнеса ви? 
 На какво ниво са тези взаимоотношения? 
 
IV. Пазарен анализ 
Профил на клиентите 
 Доход / големина на бизнеса 
 Персонални, професионални и стопански характеристики 
 Териториално разпределение 
 Предпочитания, формирани от жизнения стандарт 
 Социални и икономически тенденции в развитието на тези групи 
 Сезонни влияния 
 
Дефиниране на пазара 
 Кой купува от вас? Определете пазарната ви цел. 
 Пазарите растящи, стабилни или намаляващи са? 
 Вашият пазарен дял растящ, постоянен или намаляващ е? 
 Сегментирали ли сте съответните пазари? Как? 
 Достатъчно големи ли са посочените пазари за бъдеща експанзия? 
 Как ще привлечете, задържите и увеличите вашия пазарен дял? 
 
Дефиниране на пазара 
 Кой купува от вас? Определете пазарната ви цел. 
 Пазарите растящи, стабилни или намаляващи са? 
 Вашият пазарен дял растящ, постоянен или намаляващ е? 
 Сегментирали ли сте съответните пазари? Как? 
 Достатъчно големи ли са посочените пазари за бъдеща експанзия? 
 Как ще привлечете, задържите и увеличите вашия пазарен дял? 
 
Анализи на стопанския отрасъл и на конкуренцията 
 Основни характеристики на отрасъла. Тенденции. 
 Кои са преките ви конкуренти? 
 По какво си прилича и се отличава техния бизнес от вашия? 
 Какво научихте от тяхната дейност? От рекламната им кампания? 
 
Предимства на фирмата спрямо конкуренцията (Каква пазарна ниша заемате?) 
 Обобщете какво правите най-добре. 
 По какво се различават вашите стоки или услуги от всички останали? 
 
Рискови фактори 
 Кои са източниците на вашите проблеми и как ще ги преодолеете или ще се адаптирате? 
 
Заключение 
 Убедени сме, че съществува пазарна ниша в сферата на тази стопанска дейност и ние можем да я 

заемем поради следните причини… 
 
V. Продуктова стратегия  
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Настоящи продукти 
 Какво продавате? 
 Какви ползи купуват вашите клиенти? 
 Какво е новото във вашите продукти / услуги: 
 Качество; 
 Цена / Стойност; 
 Обслужване; 
 Технология; 
 Влияние на средата; 
 Приложение; 
 Осигуровки; 
 Опаковка; 
 Доставка. 

 Анализи на позицията на продукта? 
 
VI. Маркетингов план 
 
Пазарна концепция  
 Какво съобщение искате да предадете на хората? 
 Как ще привлечете вниманието на потенциалните ви клиенти? 
 
Как ще привлечете хората към вашия бизнес? 
 Какви пазарни инструменти ще използвате, за да изпратете съобщението си до потребителите? 
 Устна реклама 
 Рекламна дейност 
 Промоции 
 Рекламни материали 
 
Детайлен  бюджет за реклама и медии 
 Колко ще ви струват промоциите и рекламната дейност? 
 
Стратегия на продажбите и разпространителска мрежа 
 Как ще организирате процеса на продажбите? 
 Как ще организирате продажбите на индивидуални лица? 
 
Обслужване 
 Как ще продължите да обслужвате клиентите след вече извършена продажба? 
 
VII. Дейност на компанията 
 
Съоръжения и оборудване 
 Съоръжения 
 Необходимо оборудване 
 Придобиване на оборудване 
 
Управление на материали и материални запаси 
 Управление на материали 
  Управление на материални запаси 
 
Управление на производството 
 Производствен процес 

 Продуктивност 
 Осигуряване на качество 
 Проучване и развитие 
 Оценяване 
 Изпълнение на поръчките и обслужване на клиентите 
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 Плащане и събиране на вземания 
 Застраховане 
 Обезопасяване и застраховане на работната среда 
 
 
VIII. Финансов план 
 
VIII.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и 
клиенти - попълват се съответните таблици приложими по проекта. 
 

A. Обект и източници за финансиране на проекта. 
 
 
А. Обект и източници за финансиране на проекта -  Кандидатът посочва вида на машините, 
сградите, вида на материалите, предмет на инвестицията и т.н., като попълва Таблица 1. В случай че 
цялата инвестиция или част от нея ще бъде закупена с валута, различна от лева, се посочва валутния 
курс, използван за изчисление стойността на инвестицията в лева. 
Кандидатът описва обектите на инвестицията, като посочва: 
• Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А 
• Модел, порода, тип,  предмет на инвестицията, в колона Б 
• Количество, в колона В 
• Мярка (брой или др.), в колона Г 
• Единична цена, в колона Д 
• Стойност на активите, в колона Е и каква част от стойността на активите са: 
- Собствените средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона Ж 
- Кредит (в процентно изражение от общата стойност), в колона З 
- Други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона И 
- На ред “Общо” в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестицията 
 
 Таблица 2.Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта 
Кандидатът описва обектите, в които ще се инвестира, но не се подпомагат по СМР или не се 
кандидатства за тяхното подпомагане: 
• Вида на активите, предмет на инвестицията, в колона А 
• Модел, порода, тип, предмет на инвестицията, в колона Б 
• Количество, в колона В 
• Мярка (брой или др.), в колона Г 
• Единична цена, в колона Д 
• Стойност на активите, в колона Е и каква част от стойността на активите са: 
- Собствените средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона Ж 
- Кредит (в процентно изражение от общата стойност), в колона З 
- Други привлечени средства (в процентно изражение от общата стойност), в колона И 
- На ред “Общо” в колона Е се сумира общата стойност на активите, предмет на инвестицията 
Таблица 3. Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността (тези 
инвестиции са включени в горните две таблици 1 и 2) 
Вида на инвестицията/дейността, в колона “А”; стандарт, в колона “Б”; количество на 
инвестицията/дейността за разглеждания период, в колона   “В”; мярка на инвестицията/дейността 
(по вид) за разглеждания период, в колона   “Г”; единична цена, в колона “Д”; стойност, в колона „Е”; 
на ред “Общо” се вписва сумата на разходите по години, в колона “Ж” 
 
Таблица 4. Инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността  

(тези инвестиции са включени в горните две таблици 1 и 2) 
Вида на инвестицията/дейността, в колона “А”; стандарт, в колона “Б”; количество 
на инвестицията/дейността за разглеждания период, в колона   “В”; мярка на 
инвестицията/дейността (по вид) за разглеждания период, в колона   “Г”; единична 
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цена, в колона “Д”; стойност, в колона „Е”; на ред “Общо” се вписва сумата на разходите по години, 
в колона “Ж” 
 
Б. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект. 
Кандидатът описва етапите при изпълнение на инвестиционния проект, в Таблица 5 
 
Таблица 5 Етапи при изпълнение на инвестиционния проект  
Кандидатът описва: 
• Дейностите/Активите, които са обект на инвестицията, в колона А 
• Датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б 
• Датата на въвеждане  в експлоатация, в колона В 
• Стойността на активите, в колона Г 
• На ред “Общо” на колона Г сумата на всички необходими средства.  
 
В. Обособени етапи за реализация на проекта, в случай че се кандидатства за междинно 
плащане 
 
Таблица 6 Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска 
се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два 
етапа) 
Кандидатът описва:  

• дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като първият от 
тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона А;  

• датата на придобиване на всички описани активи, в колона Б; 
•  датата на въвеждане  в експлоатация, в колона В;  
• стойността на активите, в колона Г; 
• На ред “Общо” в колона Г сумата на всички необходими средства. 

В случай, че не се кандидатства за междинно плащане,  Таблица 6 не се попълва.  
 
Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на 
кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект. 
 
Таблица 7 Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията) 
 Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията 
преди датата на подаване на заявлението за подпомагане 
Кандидатът посочва: 

• дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявлението за 
подпомагане, в колона А; 

•  вложените до момента средства при осъществяване на посочените  дейности, в колона Б;  
• източника на вложените средства, в колона В. 

 
Д. Доставчици 
 
Таблица 8 Настоящи доставчици 
 Кандидатът посочва: 

• име на доставчика, в колона А;  
• вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; 
•  процент от доставките, в колона В – изчислява се, като количеството суровини/материали от 

определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от 
същия вид.  

 
Таблица 9 Бъдещи доставчици 
 Кандидатът посочва: 

• име на доставчика, в колона А; 
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•  вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността), в колона Б; 
•  процент от доставките, в колона В – изчислява се, като количеството суровини/материали от 

определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от 
същия вид.  

След попълване на Таблицата кандидатът посочва защо е предпочел посочените доставчици  
 
  Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива. 

 
Е. Клиенти 
 
Таблица10 Настоящи клиенти 
 Кандидатът посочва: 

• Име на всички настоящи клиенти, в колона А; 
• Вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; 
• Процентно съотношение на продажбите, в колона В – изчислява се, като количеството 

продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия 
вид; 

• Годишни продажби, в колона Г. 
 
Таблица 11 Бъдещи клиенти 
 Кандидатът посочва: 

• име на всички бъдещи клиенти, в колона А;  
• вид на продаваната продукция/услугите, в колона Б; 
• процентно съотношение на продажбите, в колона В – изчислява се, като количеството 

продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия 
вид; 

•  годишни продажби, в колона Г;  
 
Таблица 12. Продукция за износ  
 Кандидатът посочва: 

• име на всички настоящи и бъдещи клиенти, в колона А;  
• вид на продукцията за износ в колона Б; 
•  процентно съотношение на продажбите, в колона В – изчислява се, като количеството 

изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия 
вид; 

•  годишни продажби, в колона Г;  
 
 
VIII.2. Финансово икономически статус – приходи и разходи  
А. Приходи  
А.1. Приходи от дейността. Кандидатът описва производствената и търговската си програма за 
периода на бизнес плана, както и данните за производствената си и търговска дейност за предходната 
година/последния отчетен период . 
 
Таблица 13. Производствена и търговска програма 
 В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани 
с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция на кандидата е свързан 
косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица 15 „Други приходи”.  
Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ 
Таблица 14. Производствен капацитет на преработвателното предприятие  
 Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда и годишното количеството на 

всеки продукт 
 
А.2. Други приходи - Кандидатът посочва други приходи, различни от приходите от 
основна дейност. 
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Таблица 15 Други приходи  
• Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, 

посочени в Таблица 13 ”Производствена и търговска програма”, в колона А; 
•  Стойността на реализираните други приходи по вид, за  предходната година (отчетен 

период), в колона Б; 
• Предвижданата стойностна други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в 

колона В; 
•  Предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д;  
• На ред “Общо” се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д;  

 
Б.Разходи- Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за 
осъществяването на дейността му 
Б.1. Разходи за дейността 
 
Таблица 16 Разходи за суровини, материали и външни услуги 
Кандидатът описва: 
• Вида на всички разходи, в колона А 
• Стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б 
• Прогнозната стойност на разходите за първата година на периода описан в бизнес плана, колона В 
• Сумите на предвижданите разходи за целия период разглеждан в бизнес плана се вписва в колони Г 
и Д 
• На ред “Общо” на колони Б, В, Г и Д се вписват сумите по колони 
 
Таблица 17 Разходи за заплати и социални осигуровки 
Кандидатът подробно описва разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: 
• Заетия персонал по групи4, както за предходната година, така и за всички прогнозни години, 

включени в бизнес плана, в колона А 
• Броя на заетия персонал  (по години и по групи), в колона Б 
• Месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В 
• Годишната сума на разходите за заплати, в колона Г. Тази сума се получава  след попълване на 

колона Б и В. Сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след 
това се умножава по 12 месеца. 

• Социалните осигуровки (по години и по групи), в колона Д 
• Общите разходи за заплати и социални осигуровки в колона Е. Тази сума се получава като се 

съберат сумите от  колони Г и Д 
• На ред “Общо” се вписва сумата на разходите по години от колона Е 
 
Таблица 18 Разходи за амортизация (амортизационен план) 
Кандидатът подробно описва разходите за амортизация5, като посочва: 

• Вида на актива, в колона А;  
• Датата на придобиване на описаните активи, в колона Б;  
• Цена на придобиване на описаните активи, в колона В;  
• Периодът на експлоатация на описаните активи, в колона Г;  
• Амортизационната норма на описаните активи, в колона Д;  
• Годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З, И, Й и К; 
• За “Общо” се вписва сумата на разходите за амортизация  по години от колони Е, Ж, З, И, Й и 

К; 
 
Б.2. Финансови разходи 
Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта. Ако се предвижда 

използване на кредит за реализиране на инвестицията, кандидатът попълва  
Таблица 19 Погасителен план на привлечените средства  

                                                 
4 Длъжностите на персонала се описват в три групи: управленски, административен и производствен. 
5 Използваният метод на амортизация трябва да бъде  съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане.  
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Кандидатът посочва: 
• Годините, за които ще бъде погасен кредита, в колона А 
• Остатъчната сума в началото на годината, в колона Б 
• Лихвата по години, в колона В 
• Главницата по години, в колона Г 
• Остатъчната сума в края на годината, в колона Д 
В случай, че кандидатът ползва приходите от дейността, описана в бизнес плана за погасяване на 
други кредити, извън тези свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в Таблица 
19; 
 
Таблица 20 Разходи за лихви 
Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити 
описани в Таблица 19, като посочва: 

• вида на кредита, в колона A; 
• разходите за лихви за предходната година (отчетен период), в колона Б; 
• прогнозните разходи за лихви за целия период описан в бизнес плана, в колона В, Г и Д;  
• На ред “Общо” се вписват сумите на разходите за лихви по години от колони Б, В, Г и Д; 

 
Б.3. Други разходи 
  
Таблица 21. Други разходи -  Кандидатът подробно описва всички други разходи (които са свързани 
с инвестицията, както и такива, които произтичат от приходите, посочени в Таблица 15 «Други 
приходи»), като посочва: 

• Вида на разходите, в колона А; 
• Сумата на описаните разходи по вид за последната година (отчетен период), в колона Б;  
• Прогнозната сума на описаните разходи (по вид) за разглеждания период, в колона   В, Г и Д;  
• На ред “Общо” се вписва сумата на “другите разходи” по години от колони Б, В, Г и Д;   

 
Б.4. Себестойност 
 
Таблица 22. Себестойност на единица продукция  
Кандидатът описва: 

• Вида на всеки от продуктите, посочени в Таблица 13 „Производствена  и търговска програма” 
и Таблица 15 „Други приходи” (ако е приложимо),  в колона А;  

• Видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.) необходими за производство на 
единица продукция в колона Б; 

• Количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В; 
• Мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г; 
• Единична цена на всеки вид ресурс, в колона Д;  
• Стойност на всеки вид ресурс в колона Е; 
• На ред “Общо” в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция; 

 
V III.3. Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности осъществявани от 
кандидата 
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта. 
Попълва се таблица 23 : 
I. Приходи: ред 1 - данните от Таблица 13. Производствена и търговска програма; ред 2 - данните от 
Таблица 15. Други приходи; 
II.Разходи: ред 3 данните от Таблица 16. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 - 
данните от Таблица 18. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от Таблица 17. Разходи за заплати и 
социални осигуровки; ред 6 - данните от Таблица 21. Други разходи; ред 7 - данните от Таблица 20. 

Разходи за лихви; 
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите 
приходи) и II. Разходи (общите разходи); 
ІV. Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство; 
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V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. 
Данъци и такси; 
VI. Главници по кредити: данните от Таблица 19. Погасителен план на привлечените средства; 
VII.Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата;  
VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII): получава се от сбора между печалбата след данъци, 
амортизацията и финансирането по Програмата 
Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата 
В Таблица 24 се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от 
дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира. 
IX. Заключение 

Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели 
 

IV. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели 
1. Нетна настояща стойност (NPV) 
 
I. Определение: 
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. 
Необходимо и достатъчно условие е NPV да бъде положително число т.е. NPV>0. 
II. Формула за изчисление: 
Изчисляване NPV на проекта 

n     NCFt 
NPV =  - I0 + ∑  ----------, където 
                      t=1   (1+r)t  
NCF – Нетен паричен поток 
I0 – Сума на инвестицията 
NPV – Нетна настояща стойност 
r – Дисконтов процент (9%) 
n– Брой години, за които е изготвен бизнес плана  
t – Период равен на една година 
 
Забележка: 
NPV>0. Положителна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток е 
по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.  
NPV<0 Отрицателна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 
през периода на инвестицията не е достатъчна за да покрие разходите за инвестицията.  
NPV=0 Нетната настояща стойност е равна на нула показва, че сумата от паричните потоци на 
проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестирания капитал.  
 

2. Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) 
 
I. Определение: 
Показателя NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, за това е 
необходимо да се изчисли и показателя IRR.  
II. Формула за изчисление: 

NPV1 
IRR = r1 + (r2 – r1) ------------------- , където 
                              NPV1 – NPV2 
 
IRR – Вътрешна норма на възвращаемост 
r1 – Дисконтов процент, при който NPV1>0 

r2  - Дисконтов процент, при който NPV2<0 
 

3. Индекс на рентабилност (PI) 

http://www.borino-dospat.com/
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I. Определение: 
Индексът на рентабилност (PI) представлява доходът, който всеки един инвестиран лев ще осигури. 
Проектът се допуска за одобрение, ако PI >1, тъй като такава стойност на PI осигурява 
ефективността на инвестицията. 
 
II. Формула за изчисление: 
1. Изчисляване PI на проекта 

     n    NCFt 
                   ∑  ----------  
                  t=1    (1+r)t  
PI = -------------------, където 
                         I0 
PI – Индекс на рентабилност 
NCF – Нетен паричен поток 
I0 – Сума на инвестицията 
r – Дисконтов процент (9%) 
n– Брой години, за които е изготвен бизнес плана  
t – Период равен на една година 
 

4. Срок на откупуване (PBP) 
 
I. Определение: 
Срокът на откупване e очаквания брой години, зa които се възвръща направената инвестиция. 
II. Метод за изчисление: 
PBP – Срок на откупуване на инвестицията в години 
I0 – Сума на инвестицията 
n– Брой години, за които е изготвен бизнес плана  
t – Период равен на една година 
         tn x I0 
PBP (в години) = ------------------------------------------ 
    Сума на  дисконтираните  NCF 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
 
ВАЖНО!. Представени са указания за попълване на тези секции от ЗАЯВЛЕНИЕТО, чието 
попълване  евентуално би представлявало проблем за кандидатите. 
 
Заявлението за подпомагане, наричано от тук нататък “Заявлението” се попълва както следва : 
 
в секцията на стр. 3, започваща с “Кандидатствам за____________ пореден път за подпомагане по 
Мярка 121.” се попълват само данните за предишни проекти по мярката, за които бенефициентът е 
получил подпомагане в размер, който трябва да посочи на съответния ред. 
 
В таблицата “ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА» се отбелязват желаните инвестиционни разходи, 
които по принцип могат да се считат и за “обособени инвестиционни части”. 
 
Таблицата ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ служи за самопроверка на окомплектоваността 
на документацията за кандидатстване. Там с “чавка” се отбелязват тези документи, които прилагате 
към заявлението за подпомагане. 
 
В таблиците – декларации под текста: «ДЕКЛАРИРАМ, че» ще попълвате всички видове помощ 
получавана от национални схеми/програми, както и от схеми/програми, финансирани със средства на 
ЕС. 
 
“Таблица за допустимите инвестиции”, на практика трябва да се разбира като “Таблица за 
допустимите разходи”. В нея ще опишете инвестициите, които сте включили в Таблица 
1Инвестиции по проекта на Бизнес плана. Ако сте регистрирани по ДДС и можете да си 
възстановите разходите за ДДС ще попълните колона 6 на Таблицата: «Обща сума без ДДС /лева/». В 
противен случай ще попълните колона 7 «Обща сума с ДДС /лева/» 
 
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ за приходите от продажби по видове дейности през предходната 
година се попълва от кандидати преработващи само собствени земеделски продукти 
 
Попълването на “Форма за наблюдение и оценка на проектите...” не би трябвало да представлява 
проблем за кандидатите. Обърнете внимание ,че други разходи включват и предварителните разходи. 
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Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО) 
 
 При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се 
разпределят в следните категории: 
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни 
устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии; 
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура; 
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни 
писти; 
4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на 
софтуер, мобилни телефони; 
5. категория V - автомобили; 
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има 
ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение; 
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи. 
 
 Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да 
превишават следните размери: 

Категория активи Годишна данъчна амортизационна норма (%) Срок в месеци 

Категория I 4 300 
Категория II 30 40 
Категория III 10 120 
Категория IV 50 24 
Категория V 25 48 

Категория VI 100/години на правното ограничение Годишната норма не 
може да превишава 33 1/3   

Категория VII 15 80 
 
 За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 
50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия: 
1. активите са част от първоначална инвестиция; 
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им. 
Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов 
лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в 
категория VI. 
 
Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане трябва да отговарят на 
следните изисквания: 
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от 
кандидата, в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи 
техните оригинали се представят за преглед от служител на МИГ - ВЗР.  
При кандидатстване трябва да се приложат и две копия на пакета документи  на 
хартиен носител и едно копие на електронен носител. Копията на хартиен носител 

трябва да са заверени с Вярно с оригинала и подписани от кандидата.   
Копието на електронен носител трябва да се представи на компакт-
диск. На него трябва да бъдат записани:  

http://www.borino-dospat.com/
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а. Сканирано копие на цялата представена документация (с изключение на бизнес 
плана и заявлението за подпомагане) – в един или няколко добре структурирани файла  
б. Заявлението за подпомагане и бизнес плана – в отделни файлове в WORD формат.  
в. Приложените към Заявлението за подпомагане и бизнес плана  таблици да се 
приложат и в .xls формат  
2. подават се лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от 
него лице с нотариално заверено изрично пълномощно; 
3. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е 
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, 
извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на 
Гражданския процесуален кодекс - трябва да бъде легализиран или с апостил. 
 
Проектните предложения се подават лично от кандидата или от упълномощено лице в 
запечатан плик или по пощата /важи датата на получаване в офиса на МИГ/ на следния адрес:  
 
 

СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  - ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ», 
г. Доспат,  обл. Смолян, ул. «Орфей» № 12, 

 
Лица за контакт:    Изпълнителен директор – Билгин Асанов, тел: 0889 811 848,  0893 406 171 
 
                                 Технически асистент -  Вилдана Сельошева,   тел: 0893 406 173 
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МИГ –ВЗР…………………. 
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