
ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН НА  
НИЛ КОНСУЛТ ЕООД 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

ФОНД „УСЛОВИЯ НА 
ТРУД“ 

ПРОГРАМА: ОП „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020 

ОЧАКВАН ПРИЕМ: НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2020 

КАКВО СЕ ФИНАНСИРА? 

1. Проекти и програми за подобряване 
условията на труд с браншова значимост и приложимост 
на резултатите. 

2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни 
предприятия с конкретна практическа приложимост 
/финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ 
свързани с: 

а) реконструкция и модернизация на съществуващи 
обекти; 

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи 
технологии и/или съоръжения; 

в) изграждане или усъвършенстване на системата за 
предотвратяване на рискове на работното място; 

 г) изграждане или усъвършенстване на системата за 
осигуряване качеството на труда; 

д) подобряване на санитарно- хигиенните условия; 

е) обезопасяване на машини и съоръжения; 

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на 
труд; 

 

3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести. 

4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали; 

5. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни 

условия на труд. 

6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания. 

 

 

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА 
ВИ ПРЕДСТАВИМ НОВАТА 

УСЛУГА, КОЯТО 
КОНСУЛТАНТСКА 
КОМПАНИЯ „НИЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД ЩЕ 
ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ 

НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ 
КЛИЕНТИ. 

ТЯ СЕ СЪСТОИ В 
ИЗДАВАНЕ НА 

ЕДНОМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
С ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

АКТУАЛНИ И 
ПРЕДСТОЯЩИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ И 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО 
РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ И 

ДРУГИ ДОНОРСКИ 
ПРОГРАМИ, КОЙТО ЩЕ 

ИЗЛИЗА ДО 10-ТО ЧИСЛО 
НА МЕСЕЦА! 

 

 

 

СЕ СТРЕМИ ЗА ДАВА Т 

 

 

 

 

Надяваме се бюлетинът да бъде 
от полза на нашите клиенти! 

За връзка с нас: 
Тел.: +359 884 884 575 

E-mail: office@nlconsultbg.com 

Web-site: www.nlconsulbg.com 

 

 

За нас е важно да УСПЕЕМ 
заедно! 

https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
mailto:office@nlconsultbg.com
http://www.nlconsulbg.com/


ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ: 

• микроклимат 

• техническа безопасност на работно оборудване 

• прах 

• шум 

• вибрации 

• осветление 

• лъчения (йонизиращи и нейонизиращи) 

• електробезопасност 

• пожаробезопасност 

• химични агенти 

• биологични агенти 

• ръчна работа с тежести 

• санитарно-битови условия 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 30% 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

❖ Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон; 
❖ Не попадат в обстоятелствата за изключване на получаване на помощ – задължения, 

несъстоятелност, ликвидация, наказания и др.  
❖ Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или 

квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на 
професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други 
физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности. 

❖ Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина 
❖ Работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд. 
❖ Притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни 
предложения по подмярка 4. „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 30.09.2021Г. 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-
2020 г. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: 

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и 
повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и 

възможностите на екологичния и цифровия преход.; 

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на 
околната среда; 

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; 

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани; 

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 

МИНИМАЛНИЯТ И МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ 

                                                        Минимален размер                                   29 337 лева  
                                                        Максимален размер                                 2 933 700 лева 

Максимален размер за закупуване на земеделска техника              488 950 лева 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb


От 35 до 50% 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

❖ Физически или Юридически лица, регистрирани като земеделски производители в съответствие със 
Закона за подпомагане на земеделските производители; 

❖ Признати организации на производители  и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване 
на групи и организации на производители” 

!!! Минималния СПО на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро; 

!!! ЮЛ трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или 
създадени по Закона за Селскостопанската академия. ЮЛ следва да докажат доход от земеделска дейност и/или 

доход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или 
участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително доход от получена публична 

финансова помощ; 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

❖ внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени 
материални и/или нематериални активи; или  

❖ насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или  
❖ опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; или  
❖ подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, 

екологичните и други условия на производство; или  
❖ подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или  

❖ осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти; 
❖ инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване. 

BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни 
предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 17.12.2021 Г., 17:30 Ч. 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите 
на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, 

икономическата ефективност и конкурентоспособността на 
предприятия от хранително-преработвателната промишленост 

чрез: 

1. по-добро използване на факторите за производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, 
включително къси вериги на доставка; 

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

4. подобряване опазването на околната среда. 

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

                                                        Минимален размер                                   29 337 лева  



                                                        Максимален размер                                 5 867 400  лева 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 

• от 35 до 50% 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

❖ регистрирани земеделски стопани, и/или  
❖ групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите и 

извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното 
предложение, и или 

❖ еднолични търговци и юридически лица 
❖  

 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В 

СЛЕДНИТЕ ИЗБРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЕКТОРИ, СВЪРЗАНИ С 
ПРЕРАБОТКАТА/МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ: 

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка 
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 и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или 
маркетинг на хляб и тестени изделия; 

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

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
9. гроздова мъст, вино и оцет 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

❖ 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 

❖ подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
❖ опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 

❖ подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ 
за собствено потребление и/или 

❖ подобряване на безопасността и 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 

❖ инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване. 
 


