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Мярка „Инвестиции в предприятия" от 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 

2019-2023 г. 

 
 

Период на прием на документи:.01.04 – 21.04.2022 г. 
 

 
Цел на процедурата: 
 

Мярката цели подобряване на общите резултати на винарските предприятията и 
адаптирането им към изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, чрез инвестиции за подобряване на материални и нематериални 
активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията както и на 
структурите и средствата за предлагане на пазара. Осъществяваните инвестиции ще 
допринесат и за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както 
и повишаване на глобалната енергийна ефективност. 
 
Обща стойност на безвъзмездната помощ по процедурата – 7 129 416,90 лева.  
Минимален размер на допустимите разходи за един проект - неприложимо. 
Максимален размер на допустимите разходи по процедурата за един кандидат – 800 
000 евро. 
 
Интензитет на финансиране: 
 

 До 70% от одобрените разходи за микро, малки и средни предприятия. 
 До 35 % за големи предприятия със служители до 750 или годишен 

оборот до 200 милиона евро. 
 

 До 25% за големи предприятия със служители над 750 човека или с 
оборот над 200 милиона евро. 

 

Допустими за подпомагане по мярката са разходите за следните дейности: 

 

1. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, 
включително и на компютърен софтуер по отношение на: 

 машини/оборудване за преработката на грозде; 

 оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и 
гроздова мъст; 

 оборудване за контрол на температурата; 

 оборудване за преместване на виното в избените помещения; 

 оборудване за технология, свързана с пенливи вина; 

 оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане; 
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 оборудване за управление на отпадните води; 

  оборудване на инфраструктурата на избата: 

- тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и 
др.); 

- монтаж и помощни съоръжения; 

- автоматични системи; 

 оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното: 

- бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и термо-
регулиращи бъчви; 

-  резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на 
вино – стационарни и подвижни; 

- пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино  

(сертифицирани за хранителни цели); 

- възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-
винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа 
епоксидна смола или неръждаема стомана; 

- оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене 
на виното  

 стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори); 

- модулна система за позициониране на бъчви; 

- автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина. 

 

2. Строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване 
и/или реконструкция на сгради, предназначени за: 

 производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на 
виното в изба); 

 контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории; 

 съхранение на виното – складове; 

 предлагане на пазара на вино: 

- винотеки; 

- изложбени зали; 

- фиксирани места за продажби (на дребно) в стопанството (на територията 
на предприятието); 

 подобряване на инфраструктурата в предприятието. 

 

3. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на 
инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни 
права и лицензи и строителен надзор. 
 

Допустими кандидати за финансиране: 
 

 винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и 
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спиртните напитки и ;  
 

 Признати съгласно Наредба 12 от 2015 г организации на производители, 
асоциации на организации на производители и междубраншови организации в 
сектор винено грозде, 
 

 Кандидатите трябва да: 

- нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

- не са в затруднение по смисъла на чл. 50, пар. 2 от Регламент № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета; 

- не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са 
обявени в несъстоятелност; 

- не са в процедура по ликвидация; 

- нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс; 

- Представляващите кандидата лица на са осъдени с влязла в сила присъда, 
освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 
172, 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила 
присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга 
държава членка или трета страна. 

 
 При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва 

оценка на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел 
гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения. 

 
 ВАЖНО: Кандидатите трябва да притежават издадено от Изпълнителната 

агенция по лозаро-винарство (ИЛАВ) удостоверение за право на участие в мярка 
“Инвестиции в предприятия“. За целта кандидатите подават заявление за 
издаване на удостоверение то ИЛАВ придружено от следните документи: 

 

- копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се 
инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на 
заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в 
лозарския регистър; 

- технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния 
процес, изработен от правоспособен проектант, както и копие на 
удостоверението за правоспособност на проектанта; 

- заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите 
се подават от упълномощено лице; 

- когато кандидата предвижда строително-монтажни работи се прилага: 

- инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или 
"Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с 
изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г; 

- становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната; 
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-  архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се 
изгражда, надстроява и/или пристроява,когато за предвидените 
строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен 
проект съгласно ЗУТ; 

- влязло в сила разрешение за строеж съгласно ЗУТ или становище на 
главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за 
строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ; 

 
Срок за изпълнение на одобрените проекти – до 1 юли на втората финансова година, 
следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова 
помощ. .  

 
Критерии за оценка на проектни предложения: 
 

Критерии за оценка Брой точки 

 
Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина. 20 

Проекти, насочени към подобряване на енергийната 
ефективност на предприятието. 10 

Предприятия, насочени за производство на биологично 
сертифицирано вино 

5 

Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено 
наименование на произход (ЗНП) 15 

Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ 
и/или ЗНП 10 

Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България 
5 

Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко 
двегодишна история в лозарския регистър като 
гроздопроизводители към момента на кандидатстване 

10 

Общ брой точки 
75 

 

Кандидати получили минимум 5 точки на подадените от тях проектни предложения се 
одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.  

 
Източник на информация: https://www.dfz.bg/ 


