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Условия за допустимост: 

• Да имат регистрация като земеделски производители съгласно Закона за 

подпомагане на земеделските производители 

• Икономически размер на стопанството измерен в стандартен производствен обем 

(СПО) да е от 2000 до 7999 евро 

 Стандартен производствен обем (СПО) означава стойността на продукцията, която 

отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт. 

Не се включват ДДС, данъците върху продуктите и преките плащания.  

 

• Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални 

СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с 

минимален срок от 5 години. 

• Минимум 33 % от общия доход за преходната година да е от земеделски дейности. 
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• Представя се бизнес план, който да показва първоначално състояние на 

земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, 

свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха 

спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например 

инвестиции, обучение, сътрудничество 

 Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок от девет месеца от датата 

на издаване на заповедта за одобрение 

• Помощта се оказва като фиксирана сума, която може да се изразходва за 

инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в 

бизнес-плана, в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.  

• Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за 

подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на 

изпълнението на бизнес плана. 
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Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които: 

 

•към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани 

животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, 

птици и пчели; 

•производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени 

култури; 

•земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за 

определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им 

обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.); 

•на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично 

производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на 

помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР. 
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 Не се подпомагат бенeфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади 

фермери от ПРСР 2007-2013 г.  

 Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните 

пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.  
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Цел: 

 Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност 

и конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост на територията на цялата страна 

чрез: 

 по-добро използване на факторите за производство; 

 въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително 

къси вериги на доставка; 

 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 

 постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз 

(ЕС); 

 подобряване опазването на околната среда; 
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Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез: 

 внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности  

 внедряване на нови продукти, процеси и технологии 

 намаляване на себестойността на произвежданата продукция 

 постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС 

 подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини 

 опазване на околната среда, вкл. намаляване на вредните емисии и отпадъци 

 подобряване на енергийната ефективност  

 подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд 

 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост 

 подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти 
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Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните 

производствени сектори: 

 мляко и млечни продукти (вкл. яйца от птици); 

 месо и месни продукти; 

 плодове и зеленчуци (вкл. гъби); 

 пчелен мед и пчелни продукти;  

 зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

 растителни и животински масла и мазнини (изкл. маслиново масло); 

 технически и медицински култури (вкл. маслодайна роза, билки и памук), с 

изкл. на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 

 готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

 гроздова мъст, вино и оцет. 
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Допустими кандидати са: 

земеделски стопани; 

признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" 

от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

еднолични търговци и юридически лица (различни от кандидатите по т. 1 и 2) 

 

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите! 

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия: 

да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); 

минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-

малко от левовата равностойност на 8000 евро. 
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Финансова помощ 
 

Финансовата помощ е в размер 50 % от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни 

предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в 

размер на 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 15 000 евро. 

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на 

прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран 

проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро. 

 

Кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на 

планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции 

за извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период. 
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Приоритет ще бъде даден на проекти: 

с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (зеленчукови, 

овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, десертни лозя и животни) 

с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в 

преработвателната промишленост; 

с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, 

включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 

биомаса; 

с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични 

продукти; 

с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските 

стопани и предприятия от преработвателната промишленост; 

чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на 

селските райони; 

изпълнявани в Северозападния район. 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по 

критериите за подбор. 
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 Допустими разходи: 

 

 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи 

 закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения 

и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и 

маркетинга, в т.ч. за: 

 преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на 

суровините или продукцията; 

 производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 

 опазване компонентите на околната среда; 

 производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на 

предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и 

вторична биомаса; 

 подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и 

безопасността на суровините и храните; 

 закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта  

 закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район 

 закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, 

включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция; 
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 Допустими разходи: 

 
 изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, пряко свързани с 

нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

 материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, 

включително чрез финансов лизинг; 

 разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за 

управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление 

на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част 

от общ проект на кандидата; 

 закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

 за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

 разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от 

общия размер на допустимите разходи по проект; 
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