
 
 

Приложение № 9 към чл. 30, ал. 1 към НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. на министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 61 от 
8.07.2008  г.) 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  
Европа инвестира в селските райони  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
 
по 

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти” 

 
 

Информация за предложението 

Наименование на кандидата  
 

Подробно наименование на 
проекта 

 
 
 

 
 
         (попълва се от служител на ОРА) 

 
           Дата  
 
 

 
 
I. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА  
      1. Основни данни 

      Попълва се от кандидата 
Пълно наименование на юридическото лице / ЕТ 

 
 
Юридически статут  

Единен идентификационен 
код към Агенция по 
вписванията  

 

 

Идентификационен 
№ на проекта 

            



 
 
Седалище:______________________________________________________________________ 
 
Адрес на управление: 
Град/Село: _____________________________        пощенски код:___________ 
Област:_____________________________             Община:_______________________________ 
улица:__________________________________________     №: _______  
Телефон: ________________   Факс: __________________   
E-mail:_____________________________   интернет-страница___________________________ 
 
IBAN: ______________________________________ BIC код: _____________________________ 
Име и адрес на банката: ___________________________________________________________ 
 
Управител: 
 Име: _________________ Фамилия: _________________ Презиме:_________________________
Лична карта №: _______________ издадена от: __________________________на: __________ 
 ЕГН:   ___________________ 
 E-mail:_____________________________    
 
Попълва се от упълномощено лице, в случай че документите не се подават лично от 
кандидата 

 
Пълномощно №_________________/ дата: _____________ 
 Име: _________________ Фамилия: _________________ Презиме:_________________________
Лична карта №: _______________ издадена от: __________________________на: __________ 
 ЕГН:   ___________________ 
 E-mail:_____________________________    
 
Номер на договора, сключен по реда на Наредба N 
16 от 18.05.2001 г., по който не е платено или 
отказано да се плати (в случай, че има такъв 
договор) 

…………………………….……………………………. 

Номер на заповедта/номера на заповедите на 
министъра на околната среда и водите за обявяване 
на местата по националната екологична мрежа 
Натура 2000, върху които се осъществява проекта (в 
случай, че са включени такива места) 

…………………………….……………………………. 

…………………………….……………………………. 

 
2.  Кандидатствам за_________пореден път за подпомагане по Мярка 123 
/Опишете стойността на всяка финансова помощ/ 
 
Стойност на първата финансова помощ: _____________ евро и 
Идентификационен № _____________ 
Стойност на втората финансова помощ: _____________ евро и 
Идентификационен № _____________ 
 
ОБЩА стойност на финансовата помощ до момента е: ________________евро 
 
2.1. Подпомаган съм за изпълнение на проект/и по мярка „Преработка и маркетинг на 
селскостопански и рибни продукти” по Програма САПАРД. 

 

да                              не  
 

2.2. В момента изпълнявам проект по мярка „Преработка и маркетинг на селскостопански и 
рибни продукти” по Програма САПАРД. 
 



 
 

да                              не  
 
3. Описание на финансовия и оперативен капацитет на кандидата 
/Попълнете съгласно Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия/ 
Представляваното от мен (нас) предприятие1:  
 

                    Независимо предприятие 
                    Предприятие партньор 
                    Свързано предприятие 

 

Представляваното от мен (нас) предприятие за ….................................. финансова 
година е2:  
 
микро                              малко                              средно                                  междинно  

    
 
 
Средно списъчен брой 
на персонала 

 
Годишен оборот 
(хиляди лева)  

 
Стойност на 
активите 
(хиляди лева) 

Печалба* / загуба* 
(хиляди лева) 

Цифром: 
 

Цифром: Цифром: 
 
 

Цифром: 
 

Словом: Словом: Словом: 
 
 

Словом: 
 

Забележка: Данните се определят на годишна база и се отнасят за последния одобрен финансов отчет. В случаите на 
новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според 
стойността на показателите за текущата финансова година. 
*отбележете с «+» печалбата, с «-» загубата 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Цели на проекта 
/Моля, посочете целите на проекта / 
 
Дейностите по проекта допринасят за:   
                        

Да 

Подобряване на цялостната дейност, икономическата  ефективност и  
конкурентоспособността на предприятията чрез:       

а. по-добро използване на факторите за производство   
б. въвеждане на нови  продукти, процеси и технологии  

в. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 
проследяемост   

Постигане на съответствие със стандартите на Общността  
Подобряване опазването на околната среда                                                                         

 

                                                 
 
 
1,2 Забележка: с „Х” се отбелязва типа предприятие 



 
 
2. Кандидатствам за следните инвестиции  

Вид на инвестициите Да  

1. За преработка на продукти от Приложение № 1 в продукти от Приложение № 1   
2. За маркетинг на продукти от Приложение № 1    
3. За инвестиции в съответствие с условията и разпоредбите за минимална помощ 
по Регламент на Комисията  (EC) No1998/2006: 

• за преработка на продукти от Приложение № 1 в продукти извън 
Приложение № 1 

• за преработка на горски продукти  

• за маркетинг на горски продукти  

 
 
 

 
 
 

3. За инвестиции в материални и нематериални активи, съгласно условията и 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 70/2001: 

• за преработка на продукти от Приложение № 1 в продукти извън 
Приложение № 1 

• за преработка на горски продукти  

• за маркетинг на горски продукти  

 
 
 

 
 
 

 
3. Кандидатствам за инвестиции в следния сектор 

Сектори Да 

1. Мляко и млечни продукти, с изключение на преработка, производството и/или 
маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти  

2. Месо и месни продукти   

3. Плодове и зеленчуци, включително гъби  

4. Пчелен мед, с изключение на преработка, производството и/или маркетинг на 
продукти, наподобяващи/ заместващи пчелен мед и пчелни продукти  

5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, с изключение на преработка, 
производството и маркетинг на хляб и/или тестени изделия  

6. Растителни и животински масла и мазнини, с изключение на преработка, 
производство и/или маркетинг на маслиново масло  

7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, но 
с изключение на преработка, производството и/или маркетинг на тютюн и на 
захар и/или сладкарски изделия 

 

8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи)  

9. Гроздова мъст, вино и оцет  

10. Производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от 
растителни и животински продукти   

11. Преработка и/или маркетинг на горски продукти  

 



 
 
4. Кандидатствам за инвестиции в следните дейности  

Вид Стойност 
лева 

Материални 
Изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, 
свързани с производство, преработка и/или маркетинг, включително събаряне 
на стари сгради и производствени съоръжения 

 

Закупуване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за 
производството 

 

Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 
производствения процес и маркетинга в т.ч. за:  

1. преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване 
на суровините или продукцията 

2. производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и 
процеси 

3. опазване компонентите на околната среда 
4. производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствените нужди на предприятието, както и за продажба в случай на 
преработка на първична и вторична биомаса от растителни и 
животински продукти от Приложение № 1 

5. подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и 
храните 

 

 

Закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване 
на производството и реализацията на продукцията 

 

Изграждане и/или модернизиране, включително оборудване на лаборатории за  
нуждите на производствения процес 

 

Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на 
Общността съгласно Приложение № 4 

 

Инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на 
Общността за предприятия с преходен период в секторите „мляко и млечни 
продукти” и „месо и месни продукти” съгласно Приложение № 5 

 

Закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с 
производствената дейност 

 

Нематериални 
Инвестиции за покриване на международно признати стандарти, в т.ч. за: 

a)  въвеждане на системи за управление на предприятието, в т.ч. ISO 
9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 
10013:2001;  ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на 
информационни технологии 
b)  подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и 
контрол на критичните точки) 
c)  въвеждане на Добри производствени практики в предприятието 

 
 
 
 
 

Закупуване на софтуер  
Разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта по чл. 23, ал. 1, т. 11  
Разходи за изготвяне на бизнес план  

 
5. Продължителност на изпълнение на инвестиционния проект -   ………   месеца 
 
6. Място на извършване на инвестицията 
 



 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ   
 (Моля при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред) 

Документи, свързани с допустимостта на кандидата  

1. Бизнес план (по образец)  
2. Копие от документ за самоличност на физическото лице или на представляващия  
юридическото лице/едноличния търговец  

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се 
подават лично от кандидата  

4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по 
ПРСР  

5. Копие от удостоверение от Държавната комисия за стоковите борси и тържищата 
за регистрация на пазар на производители (в случай на кандидат, който е пазар на 
производители) 

 

6. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната 
териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-
рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане 

 

7. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е 
регистрирано по ЗДДС  

8. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на 
заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за 
кандидати създадени през годината на кандидатстване). 

 

9. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване 
на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за счетоводството (не се изисква за 
кандидати създадени през годината на кандидатстване) 

 

10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, 
предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно Закона за 
счетоводството (не се изисква за кандидати създадени през годината на 
кандидатстване) 

 

11. Справка-декларация за приходите от продажби по видове дейности през 
предходната година (по образец) (не се изисква за кандидати създадени през годината 
на кандидатстване) 

 

12. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за 
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена  

13. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия (по образец)  

14. Декларация за минимални помощи (по образец)  

Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите 

1. Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в 
т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена 
в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС 

 

2. Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от 
неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, 
заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват 
строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 
6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни 
работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на 
територията) 

 



 
 
3. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, 
придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-
монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за 
устройство на територията) 

 

4. Копие от технологичен проект със схема и описание на технологичния процес  
5. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие 
върху околната среда (един от двата документа се представя, само когато съществува 
такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда) 

 

6. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на 
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 
11.09.2007 г.), само за проекти, включващи инвестиции в местата по националната 
екологична мрежа Натура 2000 

 

7. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всяка доставка/услуга 
на стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че 
тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител  на обща 
стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде 
определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата 
на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически 
спецификации в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, 
оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана 
техника. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица следва да представят 
документ за правосубектност съгласно националното им законодателство 

 

8. Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с 
най-ниска цена  

9. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с проекта, в т.ч. разходи за 
пред-проектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 
техникоикономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на 
бизнес-план, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 
заявление за подпомагане, така и за предвидени за извършване по време на неговото 
изпълнение и отчитане (при кандидатстване за финансиране на такива услуги) 

 

10. Копия от разписки и/или фактури за извършени преди подаване на заявлението за 
подпомагане разходи свързани с изпълнение на дейностите по проекта в т.ч. разходи 
за пред-проектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 
техникоикономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, разработване на 
бизнес-план, придобиване на ноу-хау, патенти права и лицензии (в случаите когато се 
кандидатства за подпомагане на такива разходи)      

 

11. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение с производители или 
организации на производители на краве мляко или други документи (в случай на 
преработка на собствено краве мляко), като доказателство, че са осигурени поне 75 
на сто от предвижданото за преработка краве мляко за първата прогнозна година от 
бизнес плана, както и копия от документи, доказващи наличието на млечни квоти (в 
случай на проекти свързани с преработка на краве мляко) 

 

12. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение с производители или 
организации на производители или други документи (в случай на преработка на 
собствени суровини) като доказателство, че са осигурени поне 50% от суровините за 
преработвателното предприятие, съгласно капацитета му за първата прогнозна година 
от бизнес плана (с изключение на проекти свързани с преработка на краве мляко) 

 



 
 
13. Копия от споразумения (договори) / писма за намерение за реализация на най-
малко 50 на сто от готовата продукция за най-малко първата прогнозна година от 
бизнес плана 

 

14. Предписание от РВМС за въвеждане на действащи стандарти само за предприятия 
с преходен период в секторите “мляко и млечни продукти” и “месо и месни 
продукти”, които са включени в представения от НВМС и одобрен от Европейската 
комисия актуален списък (към датата на подаване на заявлението за подпомагане) 

 

15. Пред-проектни проучвания за въздействие върху околната среда, както и 
технически и маркетингови пред-проектни проучвания за проекти за производството 
на био-енергия за продажба 

 

16. Пред-проектни проучвания в случай на изграждане на нови предприятия  
17. Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, 
които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, 
оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, 
оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се 
изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва 
да бъде в сила най-малко 6 години след датата на кандидатстване 

 

18. В случай, че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради 
и/или друга недвижима собственост: 

- за вече закупени земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се 
представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им, 
както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, 
предхождащ датата на подаването на заявлението за подпомагане, в случай че от 
датата на закупуване са изминали повече от 6 месеца; 

- за предвидени за закупуване земя и/или сгради и/или друга недвижима 
собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в 
рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 

 

Документи, свързани с критериите за оценка 

1. Документ, доказващ, че кандидатът е регистриран по реда на Наредба № 3 от 29 
януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 
(ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.)или собственик/ползвател на гори и ще преработва над 50 
на сто собствена продукция 

 

2. Документ, доказващ че кандидатът има сключени договори за сътрудничество със 
земеделски производители или собственици на гори за преработка на първичните им 
земеделски/горски продукти  

 

 
Декларирам,  че 

Съм запознат/запозната с правилата за предоставяне на финансова помощ по 
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.  

Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”  

Нямам изискуеми публични задължения към държавния бюджет  

Получавам/ не получавам (зачертайте излишното) финансиране от 
структурните фондове, от кохезионния фонд, по първи стълб на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) или национални програми за същата 
инвестиция. В случай на подпомагане,  помощта е в размер на ......евро 

 



 
 

Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията  

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата 
удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти 
и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и 

носят моя подпис 

 

Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства, да бъдат 
проверени на място от служители на Разплащателната агенция, Министерство 

на земеделието и храните и упълномощени представители на Европейската 
комисия 

 

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите 
на чл.54на настоящата наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 

259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов 
контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел 

защита на финансовите интереси на Общностите 

 

Известно ми е, че за предоставени от мен неверни данни и документи нося 
наказателна отговорност, съгласно действащото в страната законодателство  

 
Кандидатствам за сума от _________________________лева 

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими 
инвестиции) 

 
_________________________________________________________________ 

дата / име / подпис на кандидата / печат 



 
 

Таблица за допустимите инвестиции 
Идентификационен №:...................................................... 

№ Вид на 
инвестицията 

Марка, модел Количес
тво 

Единична 
цена 

без ДДС 
/лева/ 

Обща сума 
без ДДС  

/лева/ 

Обща сума 
с ДДС 
/лева/ 

Междинно 
плащане 

Допустими 
инвестиции 

Одобрено 
междинно 
плащане 

Одобрена сума 
/лева/ 

1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11 

       

  

  

  

  

  

А Сума на инвестицията: 
 

 
Разходи за изготвяне на бизнес план  

Б 
Общи разходи / разходи за пред-проектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти, техникоикономически оценки и анализи, 
маркетингови стратегии, разработване на бизнес-план, придобиване  на ноу-
хау, патенти и лицензи, извършени както в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявление за подпомагане, така и за предвидени за 
извършване по време на неговото изпълнение и отчитане / 

 

 
В Обща сума /А+Б/  

 
Забележка: Кандидатът попълва колона 6 или колона 7 в зависимост от това, дали кандидатства за разход с или без ДДС. Потъмнените полета в таблицата се 
попълват само от служители в Разплащателната агенция



 
 

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 

ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА 

(попълва се от кандидати преработващи само собствени земеделски 
продукти) 

 
Долуподписаният (та) ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

(име, презиме, фамилия) 

с л. к. № ………………..издадена от …………………… на ………………………. 

ЕГН …………………………. адрес: ……………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………….. 

в качеството си на …………………………………………………………………….. 

(представляващ, управител) 

на фирма ………………………………………………………………………………. 

(наименование на фирмата) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. За предходната година, обхващаща периода от ................../................ г. 

до ................../................ г. представляваната от мен фирма/управляваното от мен 

земеделско стопанство има следните приходи от продажби по видове 

икономически дейности: 

 
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство, включително 

получена публична финансова помощ директно свързана с извършването на 
тези дейности:  

 
Таблица 1 

Вид на растителния/животинския 
продукт 

Приходи (лв.) 

  
  
  
получен приход от публична финансова 
помощ директно свързана с дейностите 
по производството на горните  продукти 

 

Общо
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват 
от кандидата не се посочват в Таблица 1. Крайният продукт в резултат на 
тяхната преработка се посочва в Таблица 2. 



 
 

 
 
1.2. Приходи от производство на преработена земеделска продукция 

(растителна и животинска), включително получена публична финансова помощ 
директно свързана с извършването на тези дейности:  

 
Таблица 2 

Вид на преработения 
растителен/животински продукт 

Приходи (лв.) 

  
  
  
получен приход от публична финансова 
помощ директно свързана с дейностите 
по производството на горните  продукти 

 

Общо
 
1.3. Други приходи: .................................. лв. 

 

1.4. Общо приходи за предходната година: .................................. лв. 

 

2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни данни. 
 

 



 
 

 Форма за наблюдение и оценка на проектите по  мярка 123 „Добавяне на стойност 
към земеделски и горски продукти” на Програмата за развитие на селските райони 

2007- 2013г 
 

/П о п ъ л в а      с е     с л у ж е б н о/ 
УИН 
УРН  

 
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата 
 

1. Юридически статут на ползвателя на помощ  
/Моля, отбележете подходящата категория:/ 

Физическо лице – осигурител по чл.2 на Търговския закон 1 
Едноличен търговец (ЕТ)    2 
Акционерно дружество (ЕАД /АД)  3 
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД)  4 
Друго дружество  5 
Кооперация  6 
Друго (посочете): ___________________________________ 7 
 

 
2.. Ползвателят на помощ е регистриран земеделски производител ) 
 
ДА 1 № на регистрация   
НЕ 2 
 

 
3. Размер на предприятието ) 
Микро (< 10 заети, < 2 м  € оборот) 1 
Малко (< 50 заети, < 10 м  € оборот) 2 
Средно (< 250 заети, < 50 м  € оборот) 3 
Междинно(< 750 заети, < 200 м  € оборот)  4 
Друго  5 
 

 
 

4. Възраст  
 
Години: ________________________ 
 

5. Пол 
Жена      1  
Мъж        2 
 

(Възраст и пол: за физическото лице или едноличен търговец или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице) 
 

6. Образование  
Основно            1 
Средно              2  
Висше                3 
Направление ________________________________________ 

 
7. Участие на ползвателя на помощта по Програма САПАРД 
ДА  1 
НЕ 2 

 
8. Данни за проекта 

8.1. Географско разположение на инвестициите  
/Моля, попълнете ЕКАТТЕ на населеното място по местонахождение на предприятието, в което ще се осъществят 
инвестициите/ 
_________________________ 



 
 
 
8.2. Цели на проекта 
/Моля, посочете по какъв начин проектът ще доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието/ 

Цел 
Дейностите по проекта допринасят за код Основна цел 

(отбелязва се само 
една цел) 

Допълнителни 
цели  

Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните 
мощности и подобряване на използването им и/или 

   

Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и/или    
Намаляване на себестойността на произвежданата 
продукция и/или 

   

Постигане на съответствие със стандартите на Общността 
и/или 

   

Подобряване на сътрудничеството с производителите на 
суровини и/или 

   

Опазване компонентите на околната среда (включително 
намаляване на вредните емисии и отпадъци) и/или  

   

Увеличаване на производството и използването на енергия 
от възобновяеми енергийни източници и/или 

   

Подобряване на безопасността и на хигиенните условия на 
производство и труд и/или 

   

Подобряване на качеството и безопасността на храните и 
тяхната проследяемост и/или 

   

Подобряване на възможностите за производство на 
биологични храни чрез преработка на първични земеделски 
биологични продукти и/или 

   

Подобряване на защитата и хуманно отношение към 
животните 

   

Подобряване на възможностите за маркетинг на продуктите     
 
8.3. Предназначение на инвестициите и тип подкрепено производство конвенционално/биологично 
/Моля, отбележете вярното/ 

Инвестициите са предназначени  за: 
биологично 

производство? 
(ДА/НЕ) 

нов продукт за 
фирмата? 
(ДА/НЕ) 

нова технология за 
фирмата? 
(ДА/НЕ) 

1.Добавяне на стойност*  към земеделски суровини 
предназначени за: 

   

1.1. производство на храни за човешка консумация 
(вкл. мед, пчелни продукти) 

   

1.2. производство на нехранителни продукти – 
(например етерични масла, фуражи, др.) 

   

1.3. друго:    
1.3.1.  производство на енергия от алтернативни 

източници/биомаса 
   

1.3.2. пазар на производители*    
2. Добавяне на стойност към горски продукти    
3. Производство на готови храни за човешка 
консумация 

   

* Подготовка/заготовка/първична преработка, съхранение  и т.н. преди достигане етап на предлагане 
за краен потребител на продукта 
 



 
 
8.4. За ползватели на помощта - преработващи собствена суровина, вкл. земеделски 
производители: производството  на стопанството подкрепено за “ добавяне на стойност” е:  
(моля, отбележете две културите  или видовете животни, за заготовката/преработката на чиято продукция 
кандидатствате) 

Животновъдство Растениевъдство 
Животно/птици За месо За мляко За яйца 

Култура 1 
........................ 

Вид домашно 
животно / птица .................................. 

   

Култура 2 
........................ 

Вид домашно 
животно / птица .................................. 

   

 
8.5. Производство на енергия от алтернативни източници 
(моля, попълнете таблицата, ако обектът е подкрепен за производството  на енергия от алтернативни 
източници) 

Енергиен продукт 
Източник 

Оползотворени 
количества 
отпадъци/ 
Биомаса* 

Вид  М.е. Годишен капацитет 
преди инвестицията 

Годишен 
капацитет след 
инвестицията 

1. слънчево 
греене  

 1. топлинна 
енергия кВтч   

2. вятър 
 2. 

електрическа 
енергия 

кВтч 
  

3. геотермален 
източник 

 3. био-етанол литри   

4. отпадъчни 
продукти от 
собственото 
производство – 
тона/годишно 

 

4. био-дизел литри 

  

5. закупена 
растителна 
биомаса – 
тона/годишно 

 
5. био-газ** Куб. 

метра** 

  

6. друго - опишете  6. друго, 
опишете    

 
8.6. Капацитет на пазар за производители 
(моля, посочете броя на местата за продажба осигурени за земеделски производители) 
 
Брой места: _______________ търговска площ на място____________кв.м. 
 
8.7. Разпределение на инвестиционните разходи по проекта според вида на инвестицията 
(моля, посочете разходите по проекта според групата инвестиционни разходи към която спадат) 

Материални 

Вид Стойност 
лева 

Изграждане и/или модернизиране на сгради и прилежаща инфраструктура вкл. 
събаряне на стари сгради и производствени съоръжения 

 

Закупуване на сгради  
Закупуване на земя  
Машини, съоръжения и оборудване  
Специализирани транспортни средства  
За постигане на съответствие със стандартите на Общността  
Изграждане и/или модернизиране на лаборатории, включително оборудване  



 
 

Нематериални 

Вид Стойност 
лева 

Ноу-хау, патенти, лицензи  
Системи за управление : ISO 9000:2005;  ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); 
ISO 900; ISO/TR 10013:2001;  ISO 19011:2002; ISO 27001; включително системи за 
управление, базирани на информационни технологии и др. 

 

Подготовка за сертификация по HACCP  
Добри производствени практики  
Софтуер  
Разходи свързани с изпълнение на дейностите по проекта по проекта   
Разходи за изготвяне на бизнес-план   
 
8.8. Разпределение на инвестиционните разходи по проекта според задачата им 
(моля, посочете  разходите по проекта според основната задача, която ще изпълняват) 

Задача на инвестицията 
 

Стойност лева Дял от общото 

Опазване компонентите на околната среда извън  въвеждането 
на специален стандарт 

  

Въвеждане в предприятието  на нови стандарти на Общността, 
свързани с: 
 

  

ветеринарно-санитарните изисквания   
хуманно-отношение към животните   
безопасността на храни и фуражи   
опазване компонентите на околната среда   
хигиената   
безопасността и условията на труд   
Фитосанитарни изисквания   

Привеждане на предприятията в секторите «мляко и млечни 
продукти» и «месо и месни продукти»  в съответствие с 
действащи стандарти на ЕС съгласно Приложение № 5 

  

Производство на енергия чрез преработка на първична и 
вторична биомаса от растителни и животински продукти  

  

Производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии 
и процеси 

  

Други   
Обща стойност на проекта  100% 
 
8.9. Среден списъчен брой3 на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и временна 
заетост  
 Общо 
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката  
Според бизнес-плана: планиран средногодишен брой на наетите в края на годината след 
последното изплащане на помощта по проекта 

 

*Временно наети за изпълнение на проекта   
*Според бизнес-плана: планиран средногодишен брой на временно наетите (под 6 
месеца) в края на годината след последното изплащане на помощта по проекта 

 

 

                                                 
3 Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се 
изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца 
(включително празничните и почивните дни), като получения брой се разделя на броя на 
календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни). 



 
 

9. Физически индикатори за преработваните суровини 

Вид Код Мерна 
единица 

Мощности за 
преработка на 
суровини преди 
началото на 
инвестицията 

Новосъздадени 
мощности за 
преработка на 

суровини 

Произход на 
преработваните 
суровини след 
извършване на 
инвестицията* 

Степен на 
преработка след 
извършване на 
инвестицията** 

Мерна 
единица 

Готова 
продукция 

 Мляко и млечни продукти в 
т.ч.: 1        

 от краве мляко 1.1.  тона/год.     тона/год.  
 от овче мляко 1.2.  тона/год.     тона/год.  
 от козе мляко 1.3.  тона/год.     тона/год.  
 от биволско мляко 1.4.  тона/год.     тона/год.  
 други 1.5.  тона/год.     тона/год.  

Кланици в т.ч  .: 2        
 свинско месо 1.1.  хил. жив./год     тона/год.  
 говеждо месо 1.2.  хил. жив./год     тона/год.  
 телешко месо 1.3.  хил. жив./год     тона/год.  
 агнешко месо 1.4.  хил. жив./год     тона/год.  
 други червени меса 1.5.  хил. жив./год     тона/год.  
 пилешко месо 1.6.  хил. жив./год     тона/год.  
 заешко месо 1.7.  хил. жив./год     тона/год.  
 пуешко 1.8.  хил. жив./год     тона/год.  
 други бели меса  1.9.  хил. жив./год     тона/год.  

Месо и месни продукти  
в т.ч.: 3        

 свинско месо 3.1.  тона/год.     тона/год.  
 говеждо месо 3.2.  тона/год.     тона/год.  
 телешко месо 3.3.  тона/год.     тона/год.  
 агнешко месо 3.4.  тона/год.     тона/год.  
 други червени меса 3.5.  тона/год.     тона/год.  
 пилешко месо 3.6.  тона/год.     тона/год.  
 заешко месо 3.7.  тона/год.     тона/год.  
 пуешко 3.8.  тона/год.     тона/год.  
 други бели меса  3.9.  тона/год.     тона/год.  



 
 

Вид Код Мерна 
единица 

Мощности за 
преработка на 
суровини преди 
началото на 
инвестицията 

Новосъздадени 
мощности за 
преработка на 

суровини 

Произход на 
преработваните 
суровини след 
извършване на 
инвестицията* 

Степен на 
преработка след 
извършване на 
инвестицията** 

Мерна 
единица 

Готова 
продукция 

Плодове и зеленчуци, 
включително гъби 
в т.ч.:  

4  
      

 плодове 4.1.  тона/год.     тона/год.  
 зеленчуци 4.2.  тона/год.     тона/год.  
 гъби  4.3.  тона/год.     тона/год.  
 други  4.4.  тона/год.     тона/год.  

 
Пчелен мед 
в.т.ч. 

5  
      

 Пчелен мед 5.1.  тона/год.     тона/год.  
 Други пчелни продукти 5.2.  тона/год.     тона/год.  

Зърнени, мелничарски и 
нишестени продукти 
в т.ч.: 

6  
      

 зърнени 6.1.  тона/год.     тона/год.  
 мелничарски 6.2.  тона/год.     тона/год.  
 нишестени 6.3.  тона/год.     тона/год.  

Растителни и животински 
масла и мазнини в т.ч.: 7        

 слънчогледово 7.1.  тона/год.     тона/год.  
 рапично 7.2.  тона/год.     тона/год.  
 други растителни 

масла 7.3.  тона/год.     тона/год.  

 животински 7.4.  тона/год.     тона/год.  



 
 

Вид Код Мерна 
единица 

Мощности за 
преработка на 
суровини преди 
началото на 
инвестицията 

Новосъздадени 
мощности за 
преработка на 

суровини 

Произход на 
преработваните 
суровини след 
извършване на 
инвестицията* 

Степен на 
преработка след 
извършване на 
инвестицията** 

Мерна 
единица 

Готова 
продукция 

Технически и медицински 
култури, включително 
маслодайна роза, билки и 
непреработен тютюн 

в т.ч.: 

8  

      

 технически култури  8.1.  тона/год.     тона/год.  
 медицински култури  8.2.  тона/год.     тона/год.  
 маслодайна роза 8.3.  тона/год.     тона/год.  
 билки 8.4.  тона/год.     тона/год.  
 непреработен тютюн 8.5.  тона/год.     тона/год.  

Готови храни за 
селскостопански животни 
(фуражи): 

в т.ч. 
9  

      

 растителни 9.1.  тона/год.     тона/год.  
 животински 9.2.  тона/год.     тона/год.  
 комбинирани 9.3.  тона/год.     тона/год.  
 други 9.4.  тона/год.     тона/год.  

 
Гроздова мъст, вино и оцет 
 

10  
      

 гроздова мъст 10.1. тона/год.     хектол./год.  
 трапезни и регионални 

бели вина 10.2. тона/год.     хектол./год.  

 качествени бели вина 10.3. тона/год.     хектол./год.  
 пенливи, искрящи и 

специални бели вина 10.4. тона/год.     хектол./год.  

 трапезни и регионални 
червени вина 10.5. тона/год.     хектол./год.  



 
 

Вид Код Мерна 
единица 

Мощности за 
преработка на 
суровини преди 
началото на 
инвестицията 

Новосъздадени 
мощности за 
преработка на 

суровини 

Произход на 
преработваните 
суровини след 
извършване на 
инвестицията* 

Степен на 
преработка след 
извършване на 
инвестицията** 

Мерна 
единица 

Готова 
продукция 

 качествени червени 
вина 10.6. тона/год.     хектол./год.  

 пенливи, искрящи и 
специални червени вина 10.7. тона/год.     хектол./год.  

 други вина 10.8. тона/год.     хектол./год.  
 оцет 10.9. тона/год.     хектол./год.  

Производство на енергия 
чрез преработка на биомаса: 

в т.ч.: 
11      

  

 растителна 11.1. тона/год.     тона/год.  
 животинска 11.2. тона/год.     тона/год.  

Преработка на горски 
продукти в т.ч.: 12        

 иглолистна дървесина 12.1. пл. м3/год     м3/год  
 широколистна 

дървесина 12.2. пл. м3/год     м3/год  

 други в м3 12.3. пл. м3/год     м3/год  
 други в тон/год. 12.4. тона/год     тона/год  
 
*Произход на преработваните суровини  /Моля, отбележете източника на над 50% от преработваните в подкрепения обект суровини/ 
България 1;        ЕС  2;              Друго  3 
**Степен на преработка (Моля отбележете крайния етап на преработка) 
1 – пакетиране, 2 - охлаждане, 3 - замразяване,  4 - сушене, 5 - съхраняване, 6 - клане, 7 - разфасоване, 8 - опаковане, 9 - първична преработка, 10 - 
преработка на суб-продукти, 11 - производство на полуфабрикати, 12 - производство на готови храни    



 

10. Основен сектор (отбелязва се основния сектор дали е преработка или маркетинг) 
 

Сектор Код Преработка 
(Да/Не) 

Маркетинг-пазар на 
производители 

(Да/Не) 
Маркетинг-друг 

(Да/Не) 

     
Използва се кода от таблица за физическите показатели №9 
 

11.  Допълнителни сектори (отбелязват се всички допълнителни сектори на проекта) 
 

Сектор Код Преработка 
(Да/Не) 

Маркетинг-пазар 
на производители 

(Да/Не) 
Маркетинг-друг 

(Да/Не) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Използва се кода от таблица за физическите показатели №9 
 

 
 

 
дата/име/подпис на кандидата/печат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	код
	Цел
	Основна цел (отбелязва се само една цел)
	Допълнителни цели 

