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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДЕВЕТИЯ БРОЙ НА Е-БЮЛЕТИН 

„РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ОТ ОБЛАСТ 

ХАСКОВО" – БРОЙ ПЪРВИ ЗА 2023 Г. 

Целта, която си поставяме, чрез нашето издание, е 

бизнесът от област Хасково своевременно да бъде 

информиран за актуалните бизнес показатели, 

предопределящи икономическата среда на работа, 

възможностите за финансиране, актуални новини и 

събития, свързани с бизнес развитието.  
 

Ще работим за това е-бюлетинът да се превърне във Вашия надежден 

източник на информация за възможностите за развитие, внедряване 

на иновации и информация, подпомагаща разширяване на текущите 

Ви пазари и компетенции. 
 

Кои сме ние?  
От основаването през 1997 г. си до днес, РСО „Марица” се доказва като 

надежден партньор на местната власт и бизнеса в региона и генератор 

на идеи, за да превърне амбициите в съвместни успехи. Вече толкова 

години успяваме да поддържаме сътрудничеството и обмяната на 

добри практики между нашите членове и партньори, развиваме 

ефективно сътрудничество с национални и международни 

организации и чрез различни инициативи се опитваме да стимулираме 

гражданското общество в България да бъде активно при формирането 

на политики на местно, регионално и национално ниво. 

През последните години Сдружението е бенефициент по Програмата за 

Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A Гърция – 

България, чийто фокус е финансиране на широк спектър от дейности по 

конкурентоспособност, околна среда, култура, транспорт, 

здравеопазване и социални въпроси. 

 

 

 

  

Настоящият бюлетин се издава в рамките на 

проект: „Greek Bulgarian Business Partnership 

by Assistance, Services, Solutions to Promote 

Open Regions Team” в превод: „Българо-

гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и 

решения за насърчаване на открит 

регионален екип“, с акроним „GR-BG BUSINESS 

PASSPORT“), финансиран по Програма за 

сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-

България 2014-2020”, съгласно Договор за 

БФП № B6.3a.07/13.04.2021. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните 

фондове на страните, участващи в 

Програмата за сътрудничество Interreg V-A 

"Гърция-България 2014-2020". Съдържанието 

на бюлетина е изцяло отговорност на РСО 

"Марица" и по никакъв начин не може да бъде 

възприето, че отразява възгледите на 

Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния 

секретариат." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

АКТУАЛНИ БИЗНЕС 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 

Дейност на нефинансовите предприятия в област 

Хасково през 2021 година 

По окончателни данни на  Националния статистически 

институт за 2021 г. годишен отчет за дейността си са 

представили общо 11 528 нефинансови предприятия, 

осъществявали дейност в област Хасково, или с 2.2% по-

малко от 2020 г. 

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям 

относителен дял от всички предприятия – 93.8%. 

Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.2%, 

средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а 

големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия 

брой предприятия. 

Структура на предприятията по крайния 

финансов резултат от дейността им по 

години в област Хасково 

С най-висок относителен дял на предприятията за 2021 г. е сектор „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети“ – 44.3% от общия брой на отчетените  предприятия, следван от 

сектори „Преработваща промишленост“ – 10.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%.  

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2021 г. е печалба в размер на 490.5 

млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 646 (75.0% от общия 

брой), със загуба – 1 792 (15.5%) , а с нулев финансов резултат – 1 090 (9.5%). 

Нефинансовите предприятия в област Хасково през 2021 г. са реализирали нетни приходи от  

продажби в размер на 4 851 млн. лв., или с 19.3% повече в сравнение с предходната година. С 

найголям дял нетни приходи от продажби е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ - 40.7% от общите приходи за областта. В сектор „Преработваща промишленост” 

този дял е 27.9%, а в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – 7.4%. 

 

 

През 2021 г. нефинансовите предприятия, извършващи 

стопанска дейност в област Хасково, са произвели 

продукция на стойност 3 206 млн. лв., или с 21.6% повече 

спрямо 2020 година. 

Относителният дял на продукцията в сектор 

„Преработваща промишленост“ е 40.5% от 

общата стойност на продукцията. Следват сектор 

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ 

– 11.9% и сектор „Транспорт, складиране и пощи ” – 11.2%. 

 

Заетите лица в нефинансовите предприятия в областта 

са 45 201, което е с 1.0% повече спрямо предходната 

година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ 

– 28.6% от общия брой на заетите в областта, следван от сектор „Преработваща промишленост“ 

– 27.6%. 

В микропредприятията работят 43.3% от заетите в областта, в малките предприятия – 25.8%, 

в средните предприятия – 21.8%, а в големите предприятия – 9.1%. 

 

Повече информация:  

https://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2023/01/ACT_NF_2021_Hskv.pdf  

Заети лица по години в област Хасково 

https://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2023/01/ACT_NF_2021_Hskv.pdf


 

  

АКТУАЛНИ БИЗНЕС 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОВИНИ 

Отпадна разрешителното за строеж за соларни панели на покрива 

Поставянето на соларни панели на покривите на къщи или други сгради за собствено 

ползване няма да изисква изработване на инвестиционен проект и изваждане на 

разрешително за строеж. Така домакинствата ще избегнат тежките бюрократични 

процедури при монтиране на фотоволтаици за произвеждане на ток от слънцето. 

 

Депутатите гласуваха окончателно промените в Закона за устройство на територията, 

с които инсталирането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за производство 

на електроенергия или за затопляне на вода в урбанизирани територии с мощност до 

20 киловата минава на уведомителен режим, когато получената енергия ще се 

използва само за собствени нужди на потребителя.  Законовите промени бяха 

подкрепени от всички парламентарни партии. 

 

Законовата промяна се случва седмици преди старта на програмата, с която 

домакинствата ще получат безвъзмездна помощ от плана за възстановяване за 

изграждането на фотоволтаични системи за производство на ток за лично 

потребление, както и за системи за затопляне на вода чрез слънчева светлина. 

 

Все още не е ясно дали облекчената административна процедура с промените в ЗУТ ще 

важи при кандидатсването за финансова помощ по тази програма. Насоките за достъп 

до помощта са публикувани за обществено обсъждане, което трябва да приключи до 

23 януари, и те не включват направените законови промени. Някои депутати увериха, 

че улеснената процедура все пак ще бъде отразена в условията за кандидатстване. 

 

Повече информация: https://www.segabg.com/hot/category-economy/otpadna-

razreshitelnoto-za-stroezh-za-solarni-paneli-na-pokriva  

Министерският съвет одобри промени в Закона за енергията от възобновяеми източници 

С решение на Министерския съвет бе одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Измененията са разработени с цел 

транспониране на изискванията на Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници. 

В законопроекта се предвижда ново правомощие на министъра на енергетиката, който трябва 

да одобрява плановете на топлопреносните предприятия за развитие на районни отоплителни 

или охладителни системи, в случай, че такива планове бъдат разработени. 

Измененията в ЗЕВИ регламентират още изискванията относно определянето на национална 

цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление, 

задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното 

потребление в транспорта, както и целите за дял на енергията от възобновяеми източници в 

секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане. 

Предвидено е облекчаване на процедурите по присъединяване за производители на 

електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW, като 

са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и 

начина за присъединяване. 

Повече информация: https://www.infobusiness.bcci.bg/ministerskiyat-suvet-odobri-promeni-

v-zakona-za-energiyata-ot-vuzobnovyaemi-iztochnitsi.html 

 

https://www.segabg.com/hot/category-economy/otpadna-razreshitelnoto-za-stroezh-za-solarni-paneli-na-pokriva
https://www.segabg.com/hot/category-economy/otpadna-razreshitelnoto-za-stroezh-za-solarni-paneli-na-pokriva
https://www.infobusiness.bcci.bg/ministerskiyat-suvet-odobri-promeni-v-zakona-za-energiyata-ot-vuzobnovyaemi-iztochnitsi.html
https://www.infobusiness.bcci.bg/ministerskiyat-suvet-odobri-promeni-v-zakona-za-energiyata-ot-vuzobnovyaemi-iztochnitsi.html


 

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено 

потребление в комбинация с локални съоръжения за 

съхранение на енергия в предприятията 

На 12.12.2022 бе обявена за обществено обсъждане 

процедурата за изграждане на нови ВЕИ от бизнеса. 

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с 

локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния 

сектор към екосъобразна дейност. 

Допустими кандидати: 

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните 

критерии: 

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 са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

3) Да са микро-, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна 

капитализация или дружества със средна пазарна капитализация 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година:, както 

следва:  

- за Микро предприятие: ≥ 80 000 лева 

- за Малко предприятие: ≥ 187 000 лева 

- за Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или 

дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 750 000 лева 

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 

 

Допустими за финансиране дейности са: 

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от 

възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения 

за съхранение на енергия (батерии). 

Категории разходи, допустими за финансиране: 

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в 

комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия 

(батерии). В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за 

придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на 

дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на 

покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-

технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко 

свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии. 

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител 

(юридическо лице). 

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща 

инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално 

необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната 

система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на 

произведената енергия (батерии). 

Максимален интензитет на помощта:  45 - 50% (в зависимост от категорията на 

предприятието) 

 



 

 

  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от стр. 4 -> BG-RRP-3.006 - Изграждане 

на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с 

локални съоръжения за съхранение на енергия в 

предприятията 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното 

финансиране за конкретно  предложение за изпълнение  

на инвестиция: 
 

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 100 000 лева 

 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 1  000 000 лева 

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  

за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да 

надвишава: 

- за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни 

нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни 

нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

- за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и 

дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от 

кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за изпълнение 

на инвестиция: Продължителността на всяко предложение за изпълнение на 

инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател 

 

При отваряне на процедурата за кандидатстване - подаването на предложенията за 

изпълнение на инвестиция се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на 

уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и 

придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с 

използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) 

 

Повече информация:  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/10b9787c-

b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799  

  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799


 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Стартира процедура BG-RRP-4.023 - подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 

фонд -Етап I 

Настоящият първи етап предвижда интензитетът на БФП да 

е 100% от допустимите разходи и набирането на проектни 

предложения да приключи на 31.05.2023 г.  

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво 

енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. 

Общият размер на средствата за тази процедура  (за етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева 

с включен ДДС. 

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева. 

Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/ блок-

секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.  

 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-

cccd-414a-a175-a1d440952525  

BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.  

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви 

земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства. 

2. Насърчаване на заетостта. 

3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и 

цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и 

климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и 

интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените 

машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова 

и биоикономика. 

 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безвъзмездно изготвя проектни 

предложения на млади земеделски стопани за кандидатстване по настоящия прием по 

подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г. 

В териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ, разположени във всеки областен град, се 

приемат заявления на кандидати, отговарящи на следните изисквания: физически лица, на 

възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на 

заявлението; еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност 

(ЕООД), регистрирани по Търговския закон, при условие, че собственикът на капитала на 

ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е на възраст от 18 навършени до 40 

навършени години включително към датата на подаване на заявлението; регистрирани за 

първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани преди не повече от 24 месеца; започнали 

да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с 

цел производството на земеделска и животинска продукция преди не повече от 24 месеца; 

имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем 

(СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително; 

декларирали в заявление пред НССЗ, че ще кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ 

за млади земеделски стопани“ в срока за прием по настоящата процедура; 

 

Повече информация за изискванията по процедурата, срок и всички други документи 

необходими за кандидатстването, както и с условията за изпълнение на проектите на 

следния линк:   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-

4898-8de2-d0cc5618312d?fbclid=IwAR2wqd39nzhoMs77uF4mlSEe4rS5LL1-

Id4QghXH9YbtpisR9n27QNPMPrY  
 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d?fbclid=IwAR2wqd39nzhoMs77uF4mlSEe4rS5LL1-Id4QghXH9YbtpisR9n27QNPMPrY
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d?fbclid=IwAR2wqd39nzhoMs77uF4mlSEe4rS5LL1-Id4QghXH9YbtpisR9n27QNPMPrY
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d?fbclid=IwAR2wqd39nzhoMs77uF4mlSEe4rS5LL1-Id4QghXH9YbtpisR9n27QNPMPrY


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Обявена е за обществено обсъждане процедура BG-

RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми 

източници за домакинствата - Покана 1 

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното 

потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за 

закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични 

системи. 

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 80 млн. лв., като 

останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен до средата на 2023 г.   

Максимален размер на финансиране за предложение по: 

- Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на 

инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.; 

- Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със 

системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но 

не повече от 15 000 лв. 

 

Кандидатът трябва да отговаря на следните критерии: 

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на 

Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в 

Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в 

многофамилна сграда; 

2) Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. 

3) Жилището трябва да е основно за Кандидата 

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на 

населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни 

нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или 

регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице; 

5) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда - следва да има 

съгласието на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части 

от общите части); 

6) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина 

и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението 

7) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на 

настоящата процедура или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на 

инсталацията; 

8) Да има издадено разрешение за строеж за изграждането – не е ясно дали ще бъдат 

отразени в официалните Насоките за кандидатстване приетите промени в ЗУТ през януари, 

2023 г. 

9) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща 

или документи на доставената и монтирана инсталация или система 

10) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за 

недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата. 

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по 

процедурата е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за 

Механизма ИСУН 2020. 

Повече информация: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-

49ba-96f1-ce8790300fb2  

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z
https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/vei_ukui_za-obshtestveno_12.12.22.7z


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

BG06RDNP001-19.718 - "МИГ Харманли" - подмярка 6.4. 

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" 

Мярката има следните специфични цели: 

1. разнообразяване към неземеделски дейности; 

2. насърчаване на предприемачеството на територията; 

3. насърчаване развитието на туризма на територията; 

4. развитие на „зелена икономика“ и иновации; 

5. създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот. 

 

По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за създаване или развитие на 

неземеделски дейности. Подмярката ще се изпълнявана територията на МИГ Харманли. 

 

Допустими кандидати: 

1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон или Закона за кооперациите; 

2. Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 2000 евро 

стандартен производствен обем); 

3. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които кандидатстват за 

инвестиция само за дейността, за която са регистрирани; 

 

Допустими дейности: 

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги); 

2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 

материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори;  

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

  

Бюджет на приема: 387 419,05 лев 

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75% за дейности 

различни от туристически – 7 334,25 лева - (3 750,00 евро). 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за 

туристически дейности – 488,95 лева - (250,00 евро). 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75% за дейности 

различни от туристически – 102 679,50 лева - (52 500,00 евро). 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за 

туристически дейности – 6 845,30 лева - (3 500,00 евро). 

 

Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 05.03.2023г., 17:00 часа. Втори 

срок за подаване на проектни предложения - май - юли 2023г. Размерът на безвъзмездната 

финансова помощ по втори прием е неусвоения остатък от предходни приеми на проекти по 

подмярка 6.4. от СВОМР на МИГ Харманли. 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a98d40b6-

99c9-477f-ac09-7a7b149db771  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a98d40b6-99c9-477f-ac09-7a7b149db771
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a98d40b6-99c9-477f-ac09-7a7b149db771


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

BG06RDNP001-19.717 - "МИГ Харманли" - подмярка 4.1. 

"Инвестиции в земеделски стопанства" 

 

Мярката има следните специфични цели: 

• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

• насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия 

капитал; 

• опазване на компонентите на околната среда; 

• спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските 

стопанства;. 

 

Обхват на подмярката: 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени 

материални и/или нематериални активи; или 

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски 

продукти; или 

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и 

отпадъци; или 

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 

екологичните и други условия на производство; или 

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 

 

Допустими кандидати:  

- Физически и юридически лица (Да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП; СПО 

(стандартен производствен обем) на стопанството е не по – малко от 8000 евро; Юридически лица 

доказват доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по СЕПП /дохода се доказва с 

документи за последен приключил финансов период/;) 

- Групи на производители (Да са признати като организация на производители в съответствие с 

националното и/или европейското законодателство; Инвестициите да са свързани с основата 

земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията) 

 

Допустими дейности: 

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от 

дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени 

земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; 

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата 

група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по 

производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и 

с подготовка на продукцията за продажба. 

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения - 05.03.2023 година, 17:00 часа 

 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 4 889,50 лева - (2 500,00 евро). 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 82 143,60 лева - (42 000,00 евро). 

 

Бюджет на приема: 148 193,39 лева. (Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 148 

193,39 лева, като сумата на БФП може да бъде увеличена при остатък на средства от предходни 

приеми на проекти по подмярка 4.1 от СВОМР на МИГ Харманли) 

 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea1bcd48-22d6-

458f-92a3-5a60c46a1a95  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea1bcd48-22d6-458f-92a3-5a60c46a1a95
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea1bcd48-22d6-458f-92a3-5a60c46a1a95


  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

BG06RDNP001-19.322 - МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, 

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки 

стопанства" 

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната 

подпрограма за развитие на малки стопанства“ ще подпомага инвестициите в 

неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на 

конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани 

инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде 

ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Подмярката цели да подпомогне 

и усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и 

културни ценности 

Допустими кандидати: 

Регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в 

стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро. (Кандидатите трябва да са получили 

минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности). 

 

Допустими дейности по процедурата: 

1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за 

настаняване с до 20 помещения за настаняване; 

2) Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности);  

3) Преработка и маркетинг на земеделски продукти и крайният продукт не е включен в 

Анекс I. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;  

4) Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: 

грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); 

5) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия 

от ВЕИ за собствено потребление. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е: 256 500. 00 лв. 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 3 911.66 лв. 

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект -  97 791.50 лв. 

Минималният размер на БФП за проект е 3 324,91 лева (до 85 % от стойността на 

минималния размер на допустимите разходи) 

Максималният размер на БФП за проект е 83 122,78 лева (до 85 % от стойността на макси 

малния размер на допустимите разходи) 

Минималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности е 195,58 лева 

(до 5 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи) 

Максималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности  е 4 156,14 

лева ( до 5 % от стойността на максималния размер на допустимите разходи). 

 

Процент на съфинансиране: 

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 85 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта. 

 

Краен срок: 15.02.2023 г. 17:00 часа.   

 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10a346ae-

b553-430a-979d-800e770aa3e2  

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10a346ae-b553-430a-979d-800e770aa3e2
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10a346ae-b553-430a-979d-800e770aa3e2


 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 
 

Адрес: 

Бизнес инкубатор, 6310 с. Клокотница, обл. Хасково 

Телефон: 

+359 38 66 5021 

Email: 

maritza@maritza.info 

Уебсайт: 

www.maritza.info 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Индикативен график за хода на процедурите по линия на Министерство на иновациите 

и растежа, насочени към представители на бизнеса: 

 

mailto:maritza@maritza.info
http://maritza.info/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/www.maritza.info

