
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 1/2018 

 

Уважаеми читатели,  

Екипът на „C.R.E.A.M. България“ 

Ви пожелава приятно четене на 

нашия месечен информационен 

бюлетин, представящ редица 

възможности за финансиране и 

съдържащ интересни новини от 

България и Европейския съюз!  

Надяваме се бюлетинът ни да е 

полезен на Вас и Вашите колеги! 

Съдържание: 
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Българското 

председателство започва със 

100 млн. евро заем по плана 

„Юнкер“ за „Хювефарма“ 

Заемът, гарантиран от Европейския 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), ще допринесе за създаването 

на повече от 200 работни места в 

селските райони и за укрепването на 

селскостопанския сектор в България. 

Докато колегиумът на комисарите е на 

посещение в София по случай началото 

на Българското председателство на ЕС, 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) подписа заем в размер на 100 

млн. евро с българското предприятие 

за селскостопански и лекарствени 

продукти „Биовет“ за финансиране с 

цел повишаване на нивата на 

производство и научноизследователска 

и развойна дейност в областта на 

здравеопазването на животните. 

Заемът се гарантира от Европейския 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), който е централен стълб на 

Плана за инвестиции за Европа (плана 

„Юнкер“). В резултат на това 

финансиране ще бъдат създадени 210 

работни места в селските райони на 

България. 

Планът за инвестиции за Европа, или 

планът „Юнкер“, е сред 

първостепенните приоритети на 

Европейската комисия. 

Проектът обхваща проектирането, 

изграждането и управлението на две 

нови съоръжения: съоръжение за 

ферментация в Пещера, Южна 

България, в което ще се произвеждат 

активни вещества, хранителни 

добавки, ензими, пробиотици и готови 

лекарствени препарати за подобряване 

здравето на животните и човешкото 

здраве, както и нов завод в Разград, 

Североизточна България, за 

производството на ваксини за животни.  

Проектът също така ще даде 

възможност на предприятието да 

провежда научноизследователска и 

развойна дейност в областта на 

микробиологията и разработването на 

нови продукти като ваксини и ензими, 

както и за подобряване на 

производствените процеси и изготвяне 

на лекарствени форми. 

За повече информация: 

Уебсайт за Плана за инвестиции 
 
Подробна информация за проекта 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-84_bg.htm
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Схемите на ЕС насърчават 
икономическото развитие и 

правата на човека 

Публикуваният доклад съвместно от 

Европейската комисия и Европейската 

служба за външна дейност показва 

положителното въздействие, което имат 

върху развиващите се икономики 

схемите на Европейския съюз за 

намаляване на митата. 

След като през 2014 г. влезе в сила 

реформираната инициатива на ЕС, 

известна като Обща схема от 

преференции (ОСП), износът за ЕС от 

държави, ползващи се от тези намалени 

мита, се увеличи с близо една четвърт, 

достигайки годишна сума от 63 млрд. 

евро. Най-слабо развитите държави 

извлякоха най-големи ползи: техният 

износ за ЕС нарасна с почти 40 % и 

достигна 23,5 млрд. евро през 2016 г.От 

стартирането на програма МЕДИА през 

1991 г. досега чрез нея са инвестирани 

над 2,4 млрд. евро в европейското 

творчество и културно многообразие. Тя 

е подпомогнала създаването на хиляди 

филми в Европа и  международно им 

разпространение. 

Наред с икономическите ползи от 

схемата, докладът отчита напредъка, 

постигнат по въпроси като овластяването 

на жените, детския и принудителния 

труд, изтезанията, трафика на наркотици 

и изменението на климата. При 

проведеното от ЕС наблюдение бяха 

констатирани редица положителни 

промени, дължащи се на ангажимента 

на ЕС по схемата.В доклада обаче се 

посочват и областите, в които са 

необходими още усилия, за да могат 

изцяло да бъдат изпълнени условията на 

схемата, например по отношение на 

въвеждането и прилагането на 

съответното законодателство от страна 

на държавите бенефициери. 

В отделен документ, придружаващ 

доклада, е предоставен подробен 

преглед на постигнатия напредък и 

оставащите пропуски, по-специално в 

държавите, участващи в специалния 

насърчителен режим за устойчиво 

развитие и добро управление, известен 

като ОСП+. 

Отчита се също по-активното участие на 
гражданското общество в наблюдението 
на схемата: през 2016 г. и 2017 г. бяха 
проведени 16 диалога с представители 
на гражданското общество, като относно 
подготовката на настоящия се включиха 
20 неправителствени организации. 

Повече информация: 

Основни моменти от доклада 

Доклад 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156538.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156538.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
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Комисията е домакин на 
първата европейска среща на 

върха по въпросите на 
образованието 

Първата европейска среща на върха по 

въпросите на образованието ще се 

състои утре в Брюксел и неин домакин 

ще бъде комисарят по въпросите на 

образованието, културата, младежта и 

спорта Тибор Наврачич. 

Тази среща на върха се организира след 

Срещата на върха в Гьотеборг, проведена 

през 2017 г., на която Комисията изложи 

своята визия за създаване на Европейско 

образователно пространство до 2025 г., и 

след заседание на Европейския съвет 

през декември, когато държавите членки 

изразиха готовност да положат повече 

усилия в областта на образованието. 

Тази среща е началото на поредица, като 

втората среща ще последва през есента 

на 2019 г. 

В рамките на по-широката 

тема „Полагане на основите на 

европейското пространство за 

иновативно, приобщаващо и основано 

на ценности образование“, срещата на 

високо равнище се съсредоточи върху 

отговор на въпроси, като например по 

какъв начин едно качествено, 

приобщаващо и основано на ценности 

образование може да допринесе за 

успеха на Европа; какви компетенции са 

необходими за идните десетилетия и как 

можем да стимулираме основните, 

цифровите и предприемаческите 

умения. 

В програмата са включени над двадесет 

сесии, майсторски класове и дискусии на 

високо равнище, които обхващат широка 

гама от въпроси, сред които начина за 

участвие на учениците в неравностойно 

положение, гаранции, че никой не е 

оставен на заден план, как се 

предоставят средства на преподаватели, 

как се стимулира ученето чрез спорт, 

както и значението на науката, 

технологиите, инженерството и 

математиката (НТИМ) в образователните 

системи и ролята, която играят децата в 

подпомагането на трансформацията на 

обществата. 

За повече информация: 

Уебсайт на Европейската среща на върха 
по въпросите на образованието 

Информационен документ относно 
европейското образователно 
пространство  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/educsum_programmea4_1218.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-european-education-area.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-european-education-area.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-european-education-area.pdf
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„Насърчаване на 

предприемачеството“ 
 

Цел на процедурата: Създаване и 

развитие на нови предприятия в 

специфични сфери, свързани с 

преодоляването на европейските и 

регионални предизвикателства и 

секторите на НСНМСП. 

Очакваните резултати от подкрепата по 

процедурата се изразяват в постигане на 

положителен ефект по отношение 

устойчивостта на новосъздадените 

предприятия, създаване и стабилност на 

работни места и постигане на ръст чрез 

реализиране и предлагане на пазара на 

предприемачески идеи. 

Приоритетни проекти: 

 на жени предприемачи; 

 на лица до 29 г. (ненавършени) и 

на лица над 50 г. (навършени); 

 проекти, които се изпълняват на 

територията на областите: Видин, 

Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, 

Силистра, Търговище, Разград, 

Шумен, Пазарджик, Смолян, 

Сливен, Кърджали, Кюстендил, 

Благоевград; 

 проекти, които се изпълняват в 

една от тематичните областите на 

ИСИС; 

Бенефициенти: 

 Микро, малки и средни 

предприятия, юридически лица 

или еднолични търговци, 

регистрирани след 31.12.2016 г. 

 Независими предприятия съгласно 

Закона за малките и средни 

предприятия (не е предприятие 

партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 

и не е свързано предприятие по 

смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона); 

 Над 50% от предприятието се 

притежават от едно физическо 

лице-предприемач; 

 Кандидати, при които към датата 

на кандидатстване записаният 

капитал е равен на минимум 20% 

от общо допустимите разходи по 

проекта; 

Важно: Предприемачът не трябва да има 

участие в управлението или да 

притежава собственост в капитала (да 

бъде съдружник или акционер) на друго 
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юридическо лице или едноличен 

търговец. 

Допустими разходи: 

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. 

здравни и осигурителни вноски за сметка 

на работодателя) на квалифициран 

персонал, необходим за реализиране на 

пазара на продукти (стоки или услуги) – 

до 50% от общо допустимите разходи. 

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са 

допустими за персонал, нает единствено 

за целите на проекта на трудов договор 

за минимум 4 работни часа на ден при 

пълна месечна заетост. 

Размерът на брутната работна заплата за 

8 часов работен ден не трябва да 

надвишава максималния месечен 

осигурителния доход от 2 600 лв . 

Финансиране: 

Минимален размер: 50 000 лв. 

Максимален размер: 200 000 лв. 

Максимале размер на помощта: 80 %. 

ИНДИКАТИВЕН СРОК:  

ЯНУАРИ - МАРТ 2018 Г.  

Повече информация: ТУК. 

„Подобряване на 

производствения капацитет 

в МСП“ 

Очакваните резултати от  процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ са свързани с 

подобряване на конкурентоспособността 

на предприятията и създаване на 

потенциал за експорт и като резултат – 

подобряване на пазарното присъствие 

на българските МСП - чрез внедрени 

технологии за подобряване на 

производствения процес, постигане на 

по-висока производителност, 

намаляване на производствените 

разходи и оптимизиране на 

производствената верига, съответно 

повишаване на добавената стойност и 

активно включване във всички етапи на 

веригата за добавяне на стойност. 

В съответствие със специфичната цел на 

Инвестиционен приоритет 2.2 

http://opic.bg/protseduri-opik/nasrchavane-na-predpriemachestvoto
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„Капацитет за растеж на МСП“ 

проектните предложения по настоящата 

процедура следва задължително да имат 

принос към постигането на поне един от 

следните индикатори за резултат:  

 - Обем на износа на стоки и услуги, 

реализиран от МСП и/или 

 - Производителност на МСП; 

Допустими кандидати: 

1/ Да са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за 

кооперациите или да са еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството 

на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство;  

2/ Да отговарят на изискванията за 

микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни 

предприятия и Приложение I на 

Регламент (ЕС) № 651/2014; 

Клонове на юридически лица, 

регистрирани в България, не могат да 

участват в процедурата за подбор на 

проекти поради липсата на 

самостоятелна правосубектност. С оглед 

извършване на плащания по настоящата 

процедура, към датата на сключване на 

договора за безвъзмездна финансова 

помощ, кандидатът/бенефициентът 

следва да е регистриран по реда на 

Закона за търговския регистър или 

съответно Закона за кооперациите. 

Кандидатите по настоящата процедура 

са длъжни да удостоверят, че са микро, 

малко или средно предприятие по 

смисъла на Закона за малките и 

средните предприятия и по смисъла на 

Приложение І към Регламент (ЕС) № 

651/2014, като попълнят и представят 

към проектните предложения 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от ЗМСП (Приложение Е към 

Насоките за кандидатстване). 

/Да имат минимум три приключени 

финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) 

преди датата на обявяване на 

процедурата за подбор на проекти; 

4/ Да са реализирали нетни приходи от 

продажби общо за последните три 

приключени финансови години (2012, 

2013 и 2014 г.) в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат, 

както следва: 

Категория на предприятието   

Нетни приходи от продажби  

Микро предприятие  ≥ 175 000 лева 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева 
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5/ Да развиват своята основна 

икономическа дейност в една от 

определените в Националната стратегия 

за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 групи сектори на 

икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност. 

6/ Да развиват дейността, за която 

кандидатстват в определените в 

Националната стратегия за насърчаване 

на малките и средните предприятия 

2014-2020 сектори, посочени по-горе. 

Допустими по процедурата са следните 

видове разходи:  

1/ Разходи за придобиване на машини, 

съоръжения и оборудване, 

представляващи дълготрайни 

материални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта ; 

2/ Разходи за придобиване на 

дълготрайни нематериални активи , 

необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта. 

 

Финансиране: 

Размерът на заявената безвъзмездна 

финансова помощ в зависимост от 

предприятието-кандидат: 

Микро: 100 000 – 500 000 лева 

Малко: 200 000 – 750 000 лева 

Средно: 300 000 – 1 000 000 лева 

Процент на съфинансиране: 

Микро и малки предприятия: 

Максимален интензитет: 

За дейности извън ЮЗР: 70 % 

За дейности в ЮЗР: 45 % 

Средни предприятия: 

За дейности извън ЮЗР: 60 % 

За дейности в ЮЗР: 35 %. 

ИНДИКАТИВЕН СРОК: АПРИЛ - ЮНИ 

2018  

Повече информация ТУК. 

 

 

http://www.opic.bg/protseduri-opik/bg16rfop002-2001-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-msp-3
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Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

 

Мярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

Подпомагането по мярката ще бъде 

насочено към модернизиране на 

физическите активи на предприятията 

преработващи земеделски продукти с 

цел производство на нови и качествени 

продукти, включително такива свързани 

с къси вериги на доставка. 

Подкрепа се предоставя на територията 

на цялата страна за инвестиции в 

материални и/или нематериални активи, 

подобряващи цялостната дейност на 

предприятията. 

Инвестициите, обект на подкрепа, 

следва да са свързани с: 

• Преработка и/или маркетинг на 

продукти в обхвата на Приложение I към 

Договора за ЕС или на памук, с 

изключение на рибни продукти; 

• Развитие на нови продукти, процеси и 

технологии за продукти в обхвата на 

Приложение I към Договора за ЕС или на 

памук, с изключение на рибни продукти; 

Подпомагане по мярката ще се 

предоставя за избрани първични 

производствени сектори свързани с 

преработката/маркетинг на продукти, 

описани в Приложение І на Договора за 

функциониране на Европейския съюз и 

памук, както следва: 

1. Мляко и млечни продукти; 

2. Месо и месни продукти; 

3. Плодове, зеленчуци, гъби; 

4. Пчелен мед; 

5. Зърнени, мелничарски  и нишестени 

продукти; 

6. Растителни и животински масла и 

мазнини; 

7. Технически и медицински култури, 

включително маслодайна роза и билки; 

8. Готови храни за селскостоп. животни; 

9. Гроздова мъст, вино и оцет; 

10. Производство на енергия чрез 

преработка на растителни и животински 
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продукти с изключение на биомаса от 

рибни продукти. 

Подкрепата ще бъде насочена към 

закупуване и изграждане на инвестиции, 

свързани с: 

• Инвестиции в процеси и технологии за 

производство на продукти, включително 

такива свързани с къси вериги на 

доставка; 

• Инвестиции свързани с изграждане, 

придобиване и модернизиране на 

сгради и други недвижими активи, 

необходими за производството и 

маркетинга; 

• Инвестиции в инсталиране на нови 

машини и оборудване за подобряване 

на производствения процес и 

маркетинга; 

• Инвестиции в активи за съхранение, 

преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване 

качеството на продукцията; 

• Инвестиции в специализирани 

транспортни средства за превоз на 

суровини и/или готова продукция, 

включително хладилни транспортни 

средства; 

• Инвестиции, свързани с внедряването 

на системи за управление на качеството;  

• Преработка на биомаса за 

производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници; 

• Инвестиции за постигане на 

съответствие със стандартите на 

Общността, включително пречиствателни 

съоръжения; 

Допустими разходи  

• Изграждане, придобиване и 

подобряване на недвижимо имущество, 

включително чрез лизинг; 

• Закупуване на нови машини, 

съоръжения и оборудване, включително 

компютърен софтуер до пазарната 

стойност на активите, включително чрез 

лизинг; 

• Общи разходи, свързани със 

съответния проект за предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултантски 

услуги, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа 

осъществимост на проекта; 

• Разходи за ноу-хау, придобиване на 

патенти права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта”; 
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• Разходи за закупуване на земя до 10% 

от общия размер на допустимите 

инвестиционни разходи; 

• Разходи за закупуване на сгради в 

селски райони до 10% от общия размер 

на допустимите инвестиционни разходи. 

Бенефициенти: 

– Земеделски производители със 

стандартен производствен обем не по – 

малък от 8 000 евро и 

Групи/Организации на производители; 

– Предприятия /Физически и 

Юридически лица/, включително пазари 

на производители регистрирани 

съгласно Закона за стоковите борси и 

тържища. 

Интензитет и размер на помощта 

Финансовата помощ е в размер на 50% 

от допустимите за подпомагане разходи. 

Минималният размер на допустимите 

разходи за едно проектно предложение 

е в рамките на 15 000 евро. 

Максималният размер на допустимите 

разходи за един кандидат за периода на 

прилагане на Програмата е в рамките на 

2 000 000 евро. 

ИНДИКАТИВЕН СРОК:  

ЯНУАРИ – АПРИЛ 2018 Г.  

Повече информация ТУК. 

Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 

 

Мярката предоставя подпомагане за 

инвестиции в неземеделски дейности, 

които са насочени към: 

• Развитие на селски туризъм: 

– Туристическо настаняване и 

осигуряване на храна на туристите 

(включително къщи за гости, къмпинги и 

съоръжения, и т.н.); 

– Развитие на туристическите услуги, 

които предлагат на посетителите 

възможности за спорт и отдих или са 

насочени към хобита и други дейности за 

свободното време (езда, колоездене, 

фототуризъм) и специализиран туризъм 

за любители на природата – наблюдение 

на птици, животни, пеперуди, растения и 

т.н.); 

– Туристически услуги, свързани с 

опазване и експониране на места с 

исторически, културен, природен или 

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/podmqrka-4-2/
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образователен интерес (стари изби, 

мелници, ферми, изложения на закрито 

и открито), и т.н. 

•  Местно занаятчийство:  

–  Занаятчийски дейности (включително 

предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители  в занаятчийски 

дейности). 

• Производствени дейности; 

• Предоставяне на услуги за всички 

икономически сектори и населението, 

включително: 

– Грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги, обучение и 

други; 

– Създаване/обновяване или 

подобрение на работилници за 

поддръжка и ремонт на машини и 

съоръжения за селското и горското 

стопанство; 

– Архитектурни и инженерни дейности, 

счетоводство, деловодство и одиторски 

услуги, технически услуги, индустриално 

почистване, ветеринарни дейности и т.н. 

– ИТ дейности, компютърни и 

електронни дейности, електронна 

търговия и др.; 

Не се предоставя финансова помощ за 

изграждане и обновяване на 

туристически обекти  и развитие на 

туристически услуги в курортни 

комплекси за развит масов туризъм. 

Подпомагат се проекти за обновяване 

или изграждане на места за настаняване 

с до 20 помещения за настаняване. 

Допустими разходи: 

Мярката финанси материални и 

нематериални инвестиции, за създаване 

и развитие на неземеделски дейности в 

селските райони, включващи: 

а) Изграждане или подобренията на 

недвижимо имущество; 

б) Закупуване на нови машини и 

оборудване, включително компютърен 

софтуер до пазарната стойност на 

активите; 

в) Хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти; 

г) Нематериални инвестиции: 

придобиване и създаване на 

компютърен софтуер и придобиване на 

патенти, лицензи, авторски права и 

марки. 

Бенефициенти: 

Земеделски производители или 

микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически 

лица по Търговския закон, Закона за 

кооперациите или Закона за 

вероизповеданията, както и физически 
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лица, регистрирани по Закона за 

занаятите. 

Бенефициентите трябва да имат 

седалище или съответно постоянен 

адрес за физическите лица на 

територията на селски район. 

Проектите и кандидатите трябва да 

отговарят на условията за допустимост: 

• Инвестицията да се осъществява в 

селски район; 

• Кандидатът да представи разработен 

бизнес план, който да показва 

икономическа жизнеспособност на 

инвестицията за срок от 5 години/ 10 

години при строително-монтажни 

работи; 

• Ако кандидатът е земеделски 

производители, стопанството му трябва 

да има стандартен производствен обем 

над 8 000 евро. 

Интензитет и размер на помощта 

Финансовата помощ не може да 

надвишава 50% от общите допустими 

разходи и е до 200 000 евро. 

Минимална стойност на допустимите 

разходи – 10 000 евро. 

Максимална стойност на допустимите 

разходите по проекта – 600 000 евро. 

ИНДИКАТИВЕН СРОК: АПРИЛ – ЮНИ 

2018  

Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и преработка, 

мобилизирано и търговия на 

горски продукти 

 

Цел на подмярката: 

Подпомагане на недържавни гори, както 

и държавните гори, стопанисвани от 

общини и частно-правни юридически 

лица, които да могат да запазят освен 

своята многофункционалност и 

конкурентоспособността на 

собствениците/стопаните си, за да 

продължат с устойчивото управление на 

горите си. 

Допустими дейности: 

Материални и нематериални инвестиции 

*Подмярка 8.6 ще подпомага само 

инвестиции в първична и 

прединдустриална преработка на 

дървесина, като са изброени дейностите 
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и операциите, които представляват 

такава обработка, а именно: 

Списък на производствата преди 

индустриалната преработка на 

дървесината съгласно Обща база за 

статистическите класификации на 

икономическите дейности в рамките на 

Европейската общност, NACE Rev. 1.1: 

• Машинно обработване на дървен 

материал чрез бичене, фрезоване, 

комбинирано или рязане или развиване; 

• Нарязване, сортиране, рендосване, 

профилиране, окрайчване, фасониране и 

шлайфане; 

• Сушене и импрегниране на дървен 

материал; 

• Производство на дървесен талаш, 

дървесно брашно, технологични трески, 

дървесни пелети и брикети от 

необработени дървени материали, 

вършина и други дървесни отпадъци; 

• Производство на колове или колчета: 

белене, цепене, заостряне, пакетиране; 

• Производство на дърва за горене: 

рязане, цепене, пакетиране; 

Допустими разходи: 

• Материални инвестиции: 

1. Инвестиции в преработка и маркетинг 

на горски продукти, в т.ч.: 

- изграждане, придобиване или 

подобрение на сгради и други 

недвижими активи необходими за 

първичната преработка на дървесината, 

както и закупуването на земя, когато са 

пряко свързани с изпълнението на 

проекта; 

- закупуването или вземането на лизинг 

на нови машини и оборудване за 

първична преработка на дървесината, 

както и други работни операции, 

предхождащи промишлената 

преработка, до пазарната цена на 

актива; 

- закупуването или вземането на лизинг 

на нови машини и оборудване за 

преработка на недървесни горски 

продукти; 

2.Разходи за инвестиции в подобряване 

на икономическата стойност на горите, в 

т.ч.: 

- отгледни сечи във високостъблени и 

семенно възобновени издънкови гори до 

40 годишна възраст; 

- закупуване или вземането на лизинг на 

щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и 

оборудване за сеч, извоз, товарене и 

траспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства; 
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3. Разходи за закупуване на земя, когато 

са пряко свързани с изпълнението на 

проекта и ненадхвърлят 10 % от общите 

допустими разходи по проекта. 

• Нематериални инвестиции: 

1.Общи разходи свързани със съответния 

проект за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери 

и консултантски услуги, консултации за 

екологична и икономическа устойчивост 

на проекти, проучвания за техническа 

осъществимост на проекта. Общите 

разходи по проекта не могат да 

надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиции по проекта. 

/Съгласно Раздел 8.1/; 

2.Разходи за ноу-хау, придобиване на 

патенти права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и 

процеси необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта”; 

3.Закупуване на софтуер; 

4.Разходите за въвеждане на добри 

производствени практики, системи за 

управление на качеството и подготовка 

за сертификация. 

• Авансови плащания в размер до 50% от 

одобрената финансова помощ. 

Условия за допустимост: 

• Закупуването на оборудване за сеч е 

допустимо за подпомагане само ако 

предвиденото устойчиво ползване на 

дървесина в горите, които стопанисва 

бенефициента позволява подходящото 

му ефикасно използване; 

• Частните собственици трябва да 

притежават минимум 0.5 ха горски 

територии; 

• Сдруженията на частните собственици 

трябва да притежават горски територии с 

площ минимум 1.0 ха; 

• Юридическите лица - частни 

собственици, са допустими за 

подпомагане, само ако са регистрирани 

съгласно българското законодателство и 

максималното участие на държавата в 

тях не превишава 25%; 

• Общините и техните сдружения трябва 

да притежават минимум 10 ха гори; 

• Кандидатите за подпомагане за 

инвестиции в преработка и маркетинг на 

дървесина са допустими за подпомагане 

само ако преработват не повече от 10 

000 куб. м обла дървесина годишно. 

• Кандидатите за подпомагане за 

инвестиции в преработка и маркетинг на 

горски продукти, както и закупуване или 

вземането на лизинг на щадящи почвата 

и ресурсите специализирана горска 

техника и оборудване за сеч, извоз, 
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товарене и траспорт на дървесина 

представят бизнес план за доказване на 

икономическа жизнеспособност. 

• Простото възстановяване на гъстотата 

на гората или възстановяване на същата 

гора след окончателна сеч е 

недопустимо за подпомагане; 

• Разходите за поддръжка и текущи 

разходи не са допустими за подпомагане 

по тази мярка. 

• Допустими за подпомагане ще бъдат 

само проекти, които отговарят на 

определен минимален брой точки. 

 

Бенефициенти:  

• Физически и юридически лица и 

местни поделения на 

вероизповеданията, собственици на 

горски територии; 

• Общини, собственици на горски 

територии; 

• Сдружения на частни собственици на 

горски територии или общини; 

• МСП; 

• Горски стопани, доставчици на услуги. 

Сума на финансиране:  

Общ бюджет: До левовата равностойност 

на 9 000 000 евро 

Подпомагането по тази подмярка ще 

бъде 50% от общите допустими разходи 

за проекти от селските райони на Р 

България и 40% за всички останали. 

Максимумът на общите допустими 

разходи по тази подмярка за целия 

период на прилагане на ПРСР (2014-

2020) е левовата равностойност на 500 

000 евро на кандидат за подпомагане. 

Минимумът на общите допустими 

разходи е левовата равностойност на 5 

000 евро на проект. 

Държавна помощ: 

Размер на БФП за проект: От Левовата 

равностойност на 5 000 евро – До 

Левовата равностойност на 500 000 евро 

ИНДИКАТИВЕН СРОК: МАРТ – ЮНИ 2018 
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Абонамент за „Европейски Бюлетин” 

 „Европейски Бюлетин” е електронно 

издание, което ще Ви е полезно с: 

 актуални програми за финансиране, 

непознати в България 

 коментари и анализи на европейски 

политики, финансови инструменти 

и стратегически документи 

 интервюта с политици от България, 

европейските институции и 

чужбина 

 примери за инвестиционни проекти 

от България и чужбина 

 обучения и събития в Европа и 

България 

 представяне на организации, 

работещи активно по развитието на 

публично-частните партньорства в 

България и ЕС. 

Бюлетинът е предназначен за: 

 Общински администрации  

 Областни администрации 

 Представители на НПО 

 Финансови организации 

 Български МСП 

 Български бизнес зад граница 

 

Пакетни абонаменти: 

Можете да избирате измежду: 

 абонамент за цяла година 
 месечен абонамент 

Ще получавате „Европейски Бюлетин” 
директно на Вашата електронна поща.   

Как мога да направя заявка за 
абонамент? 

За да получите нашия месечен бюлетин, 
трябва да предплатите таксата или да се 
абонирате за цялата година. Ако изберете 
годишен абонамент, Вие автоматично 
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и 
получавате възможност да се възползвате 
от целия спектър услуги, които 
предлагаме, посочени изчерпателно в 
нашия сайт.  За целта трябва да попълните  
Формуляр за членство, в който да 
изберете начина на плащане на годишната 
вноска – еднократно цялата сума или на 
равни месечни вноски. 

Таксите за членство съответстват на 
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са 
съобразени с големината  и финансовите 
възможности на българските общини. 

Ако проявявате интерес, свържете се с 
нашите екипи на контактите по-долу

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  

тел.: 02/843 30 73 

 

e-mail: office@cream-bulgaria.com 

www.cream-bulgaria.com 

mailto:office@cream-bulgaria.com
http://www.cream-bulgaria.com/

