
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за 

създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2008 г.; изм., бр. 37, 45 

и 55 от 2010 г., бр. 72, 76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 72 от 2013 г. и бр. 61 

от 2014 г.) 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така: 

„(1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на 

изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.) за договори за 

отпускане на финансова помощ, сключени след 30.06.2014 г. и Регламент (ЕО) № 

1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 

88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната 

помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006) за договори за отпускане на финансова помощ, 

сключени до 30.06.2014 г.“ 

2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5: 

„(2) В случаите по ал. 1, за които към 1.07.2014 г. не са сключени договори, се 

извършва проверка за съответствие с правилата за отпускане на финансова помощ, 

посочени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз към помощ de minimis. 

(3) За целите на ал. 2 Разплащателната агенция писмено изисква от кандидатите да 

представят декларация съгласно приложение № 1, както и допълнителни документи, 

необходими за удостоверяване верността на декларираните данни, в срок 10 дни 

считано от датата на уведомяването им. 

(4) Когато при проверката по ал. 2 се установи наличие на нови обстоятелства, 

Разплащателната агенция преразглежда заявленията за подпомагане.  

(5) Не се сключват договори за отпускане на финансова помощ с кандидати, за които 

след проверката по ал. 2 и преразглеждането по ал. 4 се установи, че не може да им 

бъде предоставена помощ, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis и тази 

наредба.“ 

§ 2. В чл. 4, ал. 2, т. 1 и 9 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 

1а“. 

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „годината на плащане“ се заменят с „годината на сключване на 

договора“. 

2. В ал. 2 думите „годината на плащане“ се заменят с „годината на сключване на 

договора“. 

§ 4. В чл. 23, ал. 13 се създава т. 15: 



„15. пътни превозни средства, за които има определени референтни цени, когато 

надвишават тези цени.“ 

§ 5. Създава се чл. 23а: 

„Чл. 23а. (1) В случаите по чл. 23, ал. 13, т. 15, за които не са сключени договори за 

финансово подпомагане, заявленията за подпомагане се преразглеждат и привеждат в 

съответствие с изискванията на наредбата. 

(2) Не се допуска сключване на договори за пътни превозни средства по чл. 23, ал. 13, 

т. 15.“ 

§ 6. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 7: 

„7. намаления на размера на финансовата помощ в съответствие с изискванията на 

Регламент 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de 

minimis, както и при непредставяне на документите по чл. 3, ал. 3 в указания срок.“ 

§ 7. В чл. 35, ал. 1 се създава изречение второ: „Ползвателите, с които са сключени 

договори за отпускане на финансова помощ след 30.06.2014 г., не прилагат към 

заявката за плащане декларация съгласно приложение № 7а.“ 

§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и думите „и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 

1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 

от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната 

помощ“ се заличават. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) За плащанията по ал. 1 относно заявления за подпомагане, за финансирането на 

които са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30.06.2014 г., се 

прилагат и изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 

2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на 

Европейската общност по отношение на минималната помощ.“ 

§ 9. В чл. 39, ал. 1 т. 5 се изменя така: 

„5. се налага корекция във връзка с прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 

1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 

от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната 

помощ за заявления за подпомагане, за финансирането на които са сключени договори 

за отпускане на финансова помощ до 30.06.2014 г.“ 

§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В т. 5, буква „а“ думите „Приложение I по чл. 32 от Договора за създаване на 

Европейската общност“ се заменят с „Приложение І по чл. 38, параграф 3 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз“. 

2. В т. 9 накрая се добавя: „за заявления за подпомагане, за финансирането на които 

са сключени договори за отпускане на финансова помощ до 30.06.2014 г. и както е 

дефинирана в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощ de minimis за заявления за подпомагане, за 

финансирането на които са сключени договори за отпускане на финансова помощ след 

30.06.2014 г.“. 



§ 11. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4: 

„§ 4. Министърът на земеделието и храните дава задължителни указания по 

прилагане на наредбата.“ 

§ 12. Създава се ново приложение № 1 към чл. 3, ал. 3: 

„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 

Декларация за минимална помощ 

1. Подписаният (трите имена на декларатора) 

в качеството си на  (управител/председател/представител/друго) 

Наименование на 

ползвателя на 

помощ по мярка 

312 „Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия“ 

 

2. ЕИК/БУЛСТАТ:            

3.1. Седалище и адрес 

на управление: 

 

3.2. Адрес за 

кореспонденция: 

(Попълва се само 

ако е различен от 

адреса на 

управление по т. 

3.1) 

 

4. Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008): 

№ 

Дейности, които предприятието 

извършва  

(код по КИД-2008) 

Относителен дял на нетните приходи от 

продажби 

в % през: 

година „Х-1“ * година „Х“ 

1.  
  

2.  
  

5. Отраслова принадлежност на 

предприятието според основната му 

дейност по код КИД-2008. 

(Изписва се код по КИД-2008 и 

съответното му наименование) 

 



6. Вид на 

предприятието: 

(Отбележете със 

знака Х) 

голямо средно малко микро 

    

7. Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“: 

Собствеността на предприятието е: Относителен дял от капитала в %: 

Държавна  

Общинска  

Частна  

Общо: 100.00 

8. Налице ли е партньорство** с лице от Република България? 

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните 

партньори не са обект на тази декларация. 

(В случай че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т 

декларация/и и от партньора/ите.) 

ДА НЕ 

8а. Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за 

партньора/ите: 

Наименование на партньора: ЕИК/БУЛСТАТ: 

 
 

        

 
 

        

* Година „Х-1“ е годината, предхождаща текущата година – година „Х“. 

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с 

дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.). 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

9. Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: 

сливане/вливане/отделяне/разделяне?  

(Попълва се само когато преобразуването е извършено след 1.01.2014 г.) 

Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а. 

ДА НЕ 

9а. Декларация за преобразуване 

Годин

и 

Наиме

- 

ЕИК/ 

БУЛСТ

Админи- Разход

и, 

Общ Размер на предоставената 

минимална помощ, лв. 

в т.ч. за дейност/и 



нован

ие 

на ли- 

цата, 

участ- 

ващи 

в 

преоб- 

разува

- 

нето 

АТ стратор 

на 

помощ 

(наиме- 

нование 

и ЕИК/ 

БУЛСТА

Т) 

за 

които 

е 

предо- 

ставен

а 

помощ

- 

та/цел 

на по- 

мощта 

(с 

думи) 

размер 

на 

помощ- 

та=  

a+b+c+d+

e 

(в лв.) 

„шосеен 

транспор

т“ 

други 

дейност

и 

по 

Регла- 

мент 

(ЕС) 

1407/20

13 

УОИ

И 

по 

Регл

а- 

мент 

(ЕС) 

1408

/ 

2013
1 

по 

Регл

а- 

мент 

(ЕС)
2 

a b c d e 

Годин

а „Х“ 

          Годин

а „Х-

1“ 

          Годин

а „Х-

2“ 

          

ОБЩО 

∑ 

(a+b+c+d

+e) ∑a ∑b ∑c ∑d ∑e 

10. Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 

2, букви „а“ – „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013: 

Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за 

предприятията, които образуват „едно и също предприятие“: 

ДА НЕ 

Наименование: ЕИК/БУЛСТАТ: 

           

           



11. През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата 

година „Х“ до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на 

преобразуването по т. 9, както и като „едно и също предприятие“ съгласно т. 10, 

следните минимални помощи (получени на територията на Република 

България***): 

Получа- 

тел/и 

(посоч- 

ва се  

ЕИК/ 

БУЛСТАТ

) 

Админист

- 

ратор на 

помощта 

(наиме- 

нование и 

ЕИК/ 

БУЛСТАТ

) 

Разходи,  

за които 

е 

получен

а 

помощта

/ 

цел на 

помощта 

(с думи) 

Общ 

размер 

на 

помощта= 

a+b+c+d+e 

(в лв.) 

В т.ч. за дейност/и, попадаща/и до 

съответните прагове: 

a b c d e 

„шосее

н тран- 

спорт“ 

други 

дейности 

по Рег- 

ламент 

(ЕС) 

1407/201

3 

УОИ

И 

по 

Рег- 

ламен

т (ЕС) 

1408/ 

20131 

по 

Рег- 

ламен

т 

(ЕС)2 

    

до 

лево- 

вата 

равно- 

стой- 

ност на 

100 000 

евро 

до 

лево- 

вата  

равно- 

стойност 

на 

200 000 

евро 

до 

лево- 

вата 

равно

- 

стой- 

ност 

на 

500 

000 

евро 

до 

лево- 

вата 

равно- 

стой- 

ност 

на 

15 000 

евро 

до 

лево- 

вата 

равно- 

стой- 

ност 

на 

30 000 

евро 

Го- 

дин

а 

„Х“ 

         

         

         

Го-    
               



дин

а 

„Х-

1“ 

         

Го- 

дин

а 

„Х-

2“ 

         

         

         



Общо: 

∑ 

(a+b+c+d+e

) 

∑a ∑b ∑c ∑d ∑e 

12. Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща 

вприложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и 

предприятията, с които той образува „едно и също предприятие“, не 

надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три 

последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“): 

ДА НЕ 

13. Минималната помощ се получава за дейност по извършване на 

шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: 

ДА НЕ 

13а. В случая по т. 13 общият размер на минималната помощ за 

ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също 

предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 100 000 

евроза период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и 

„Х-2“): 

ДА НЕ 

14. Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически 

интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 

април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към 

минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи 

услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.): 

ДА НЕ 

14а. При положителен отговор в т. 14 общият размер на минималната 

помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и 

също предприятие“, не трябва да надхвърля левовата равностойност 

на 500 000 евро за период от три последователни години (години 

„Х“, „Х-1“ и „Х-2“): 

ДА НЕ 

15. Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно 

Регламент (ЕС) №1408/2013на Комисията от 18 декември 2013 г. 

относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в 

селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013): 

ДА НЕ 

15а. В случая по т. 15 общият размер на минималната помощ за 

ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също 

предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 15 000 евро 

за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-

2“): 

ДА НЕ 

16. Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и 

аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) за прилагане на членове 

107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

към помощта de minimisв сектора на рибарството и аквакултурите: 

ДА НЕ 



16а. В случая по т. 16 общият размер на минималната помощ за 

ползвателя и предприятията, с които той образува „едно и също 

предприятие“, не надвишава левовата равностойност на 30 000 евро 

за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-

2“): 

ДА НЕ 

17. В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, 

гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на 

разходите, доказваща, че помощта е за дейността, за която се 

кандидатства по мярката: 

(Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид 

дейности) 

ДА НЕ 

18. При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам 

да подам нова декларация в срок 5 работни дни от датата на промяната. 

19. Известно ми е, че за попълване на декларация с невярно съдържание нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  
1
 Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013). 
2
 Регламент (ЕС) за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите. 

*** Помощи, получени на територията на друга държава – членка на Европейския 

съюз, не са обект на тази декларация. 

ДATA: …… 20__ г. ДЕКЛАРАТОР: 

……......................………“ 

§ 13. Досегашното „Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 1“ става „Приложение № 1а 

към чл. 4, ал. 2, т. 1“. 

§ 14. Навсякъде думите „транспортни средства“ се заменят с „пътни превозни 

средства“. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

§ 16. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, 

подадени след 12 май 2013 г., за които към датата на влизане в сила на тази наредба не 

е сключен договор за отпускане на финансова помощ. 

§ 17. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за заявления за подпомагане, 

подадени за дейностите по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на 

стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни 

групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 

територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 

г.), за които към датата на влизане в сила на тази наредба не са сключени договори за 

отпускане на финансова помощ, като § 4 не се прилага за разходи за земеделска и 

горска техника. 



§ 18. Министърът на земеделието и храните издава указание за попълване на 

приложение № 1 в 7-дневен срок от влизане в сила на тази наредба, което се публикува 

на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. 

§ 19. В Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 

– 2013 г. (ДВ, бр. 65 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 22 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Решението по ал. 1, т. 2 се взема въз основа на съответствието на заявлението за 

подпомагане със: 

1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба; 

2. критериите за оценка, посочени в приложение № 4а, в случаите на недостатъчен 

бюджет.“ 

2. Член 25 се изменя така: 

„Чл. 25. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за 

подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, определен в заповедта по чл. 20, 

ал. 1, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по чл. 22, 

ал. 3, т. 2 и се одобряват в низходящ ред по реда на постъпването им в областната 

дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 43 от Устройствения правилник на 

Държавен фонд „Земеделие“ (приет с Постановление № 151 от 2012 г. на 

Министерския съвет – обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.) с отчитане на времето на подаване – 

дата, час, минута и секунда, до размера, определен в заповедта. 

(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, 

за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по 

реда на приемане на заявленията за подпомагане.“  

3. Създава се приложение № 4а към чл. 22, ал. 3, т. 2: 

„Приложение № 4а към чл. 22, ал. 3, т. 2 

Критерии за оценка на проекти по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 – 2013 г. 

№ Критерии Оценка 

(точки) 

Да Не 



1.  Местоположение на 

територията на община, чиято 

територия е с висок риск от 

горски пожари, съгласно 

приложение № 1 

30 0 

2. Възстановителните дейности 

се извършват на територия, по 

голяма от 1 ха 

30 0 

3. Кандидатът за подпомагане е 

собственик на гори, който е 

физическо лице, едноличен 

търговец, юридическо лице 

или община от селските 

райони съгласно приложение 

№2 към чл. 13, ал. 1, т. 2 

отНаредба № 29 от 2008 г. за 

условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 

„Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия“ от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 76 от 

2008 г.) 

10 0 

4. Площта на горската 

територия, която ще бъде 

защитена, е по-голяма от 500 

ха 

30 0 

Обща оценка 100 0 

“ 

§ 20. В Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка 

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, 

прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.) в чл. 6 ал. 3 се изменя така: 

„(3) Финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, 

които не са включени в Приложение І по чл. 38, параграф 3 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, се предоставя при спазването на правилата на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането 

на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ 

de minimis (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.) за договори за отпускане на финансова помощ, 

сключени след 30.06.2014 г. и Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 

декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на 



Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006 

г.) за договори за отпускане на финансова помощ, сключени до 30.06.2014 г.“ 

Министър: Васил Грудев 

 


