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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

ДО КРАЯ НА 2016 г. 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
2014-2020 г. 

 
Мярка 4 „Инвестиции във физически активи“ 

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Индикативен срок за кандидатстване: 10 октомври – 4 ноември 2016 г. 

Цел:  Подкрепата се предоставя на територията на цялата 

страна, за инвестиции в земеделските стопанства за 

материални и нематериални инвестиции за покриване 

нуждите на ниво стопанства, съобразени с техния 

капацитет. 

Допустими 

бенефициенти: 

 Земеделски производители (физически и юридически 

лица); 

 Групи на производители. 

Видове инвестиции:  Инвестиции за модернизация и механизация 

/инвестиции във физически активи/, пряко свързани с 

намаляване на производствените разходи и 

повишаване производителността на труда; 

 Инвестиции за модернизация и механизация 

/инвестиции във физически активи/, пряко свързани с 

намаляване на производствените разходи и 

повишаване производителността на труда, свързани с 

изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и 

климат“ и мярка „Биологично земеделие“; 

 Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени 

стандарти на Общността, приложими за съответните 

стопанства; 

 Инвестиции в съоръжения и оборудване за 

напояване/отводняване, включващи изграждането на 

нови и подобряване на съществуващи мрежи в 

стопанствата; 

 Инвестиции, пряко свързани с подобряване на 

енергийната ефективност на стопанствата; 

 Инвестиции за съхранение само на собствени 

земеделски продукти, както и подготовка на 

продукцията за продажба; 

 Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на 

околната среда, включително за съхранение на оборска 

тор; 

 Инвестиции в недвижима собственост, свързана с 

дейността на земеделските стопанства; 

 Инвестиции за създаване и/или презасаждане на 
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трайни насаждения, десертни лозя, медоносни 

дървесни видове за производство на мед и 

бързорастящи храсти и дървесни видове за 

производство на биоенергия; 

 Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите 

на земеделските стопанства. 

Приоритетни проекти:  Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското 

производство: проекти в секторите „плодове и 

зеленчуци”, „животновъдство”, „етерично - маслени и 

медицински култури”; кандидати, 

тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за 

подпомагане на земеделските производители, за 

проекти с инвестиции, които не са свързани с 

производство на тютюн; 

 Подпомагане на биологичното производство: проекти с 

инвестиции за производство на биологични суровини и 

продукти; 

 Подпомагане на проекти осигуряващи 

допълнителна/устойчива заетост; 

 Подпомагане на проекти представени от млади 

земеделски стопани и одобрени за подпомагане по 

мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1. 

и 6.3. от ПРСР 2014-2020, които не са получавали 

подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделските стопанства“; 

 Подпомагане на кандидати с проекти на територията на 

селските райони в страната; 

 Проекти изпълнявани в Северозападен район и/или в 

райони с природни и други специфични ограничения 

или местата по национална екологична мрежа Натура 

2000; 

 Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната 

ефективност в стопанствата и/или инвестиции в 

технологии водещи до намаляване на емисиите; 

 Проекти за инвестиции в иновации в стопанствата; 

 Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за 

колективни инвестиции; 

 Проекти на стопанства, които съществуват от поне 3 

години и разполагат с поне 5 човека персонал; 

 Проекти, в които над 65% от разходите са за 

строителство и оборудване. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 Между 50 % - 60% в зависимост от вида кандидат и 

подпомагана дейност (млад фермер, биологично 

земеделие, др.). 
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Максимален размер на 

субсидията за проект: 

Държавна помощ:  

 до 1 000 000 евро  

 Максималният размер на допустимите разходи за 

инвестиции в земеделска техника за един кандидат 

за периода на прилагане на Програмата е в рамките 

на 500 000 евро. 

 

Мярка 4 „Инвестиции във физически активи“ 

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

Индикативен срок за кандидатстване: Септември – Октомври 2016 г. 

Цел:  Подпомагането по мярката ще бъде насочено към 

модернизиране на физическите активи на предприятията 

преработващи земеделски продукти на територията на 

цялата страна с цел производство на нови и качествени 

продукти. 

Допустими 

бенефициенти: 

 Земеделски производители /Физически и 

Юридически лица/, регистрирани съгласно 

Закона за подпомагане на земеделските 

производители и Групи на производители. Ако 

кандидатът е земеделски производители, стопанството 

му трябва да има стандартен производствен обем над 

8.000 евро. 

 Предприятия преработващи земеделски продукти 

/Физически и Юридически лица/. 

Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, 

малко или средно предприятие и да са регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидати 

земеделски производители, който отговарят на 

определението за „малко стопанство“ няма да бъдат 

подпомагани по мярката. 

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани 

първични производствени сектори свързани с 

преработката/маркетинг на продукти, описани в 

Приложение І на Договора за функциониране на 

Европейския съюз, както следва: 

1. Мляко и млечни продукти (без техни заместители) 

2. Месо и месни продукти 

3. Плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби 

4. Пчелен мед 

5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб 

и тестени изделия) 

6. Растителни и животински масла и мазнини (без зехтин) 

7. Технически и медицински култури, включително 

маслодайна роза и билки (без тютюн) 
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8. Готови храни за селскостопански животни 

9. Гроздова мъст, вино и оцет 

10. Производство на енергия чрез преработка на 

растителни и животински продукти с изключение на 

биомаса от рибни продукти. 

Инвестиции: Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и 

изграждане на инвестиции: 

 Инвестиции в процеси и технологии за производство 

на продукти, включително такива свързани с къси 

вериги на доставка; 

 Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други недвижими активи 

необходими за производството и маркетинга; 

 Инвестиции в инсталиране на нови машини и 

оборудване за подобряване на производствения 

процес и маркетинга; 

 Инвестиции в активи за съхранение, преработка, 

пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с 

цел запазване качеството на продукцията; 

 Инвестиции в специализирани транспортни средства 

за превоз на суровини и/или готова продукция, 

включително хладилни транспортни средства; 

 Инвестиции свързани с внедряването на системи за 

управление на качеството; 

 Преработка на биомаса за производство на енергия 

от възобновяеми енергийни източници; 

 Инвестиции за постигане съответствие със 

стандартите на Общността, включително 

пречиствателни съоръжения По мярката не се 

подпомагат инвестиции, за които е установено, че 

ще оказват отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

Допустими разходи:  Изграждане, придобиване и подобряване на 

недвижимо имущество, включително чрез 

лизинг; 

 Закупуване на нови машини, съоръжения и 

оборудване, включително компютърен софтуер до 

пазарната стойност на активите, включително чрез 

лизинг; 

 Общи разходи свързани със съответния проект за 

предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултантски услуги, 

консултации за екологична и икономическа 

устойчивост на проекти, проучвания за техническа 

осъществимост на проекта; 

 Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти 

права и лицензи, разходи за регистрация на 

търговски марки и процеси необходими за 

изготвяне и изпълнение на проекта”; 

 Разходите по изготвяне на планове за 

mailto:projects@delina-consult.com


 ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД 
гр. София 1612,  

ул. Найден Геров № 6, оф.6 

Тел.: +359 2 851 1040                            
GSM: + 359 876 687 823 

e-mail: projects@delina-consult.com  

 
 

 
5 

управление на горите или еквивалентни на тях 

инструменти. 

 Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия 

размер на допустимите инвестиционни разходи. 

Приоритетни проекти: Допълнително точки при оценката ще получат проекти, 

които включват: 

 въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии 

и иновации в преработвателната промишленост; 

 технологии водещи до намаляване на емисиите; 

 инвестиции за покриване стандартите на ЕС 

(минимални стандарти за защита и хуманно 

отношение към животните), включително такива за 

намаляване на емисиите при производство на 

енергия от биомаса; 

 преработка на биологични суровини и производство 

на биологични продукти; 

 осигуряване на устойчива заетост в селските 

райони; 

 дейности изпълнявани на територията на 

Северозападния район; 

 насърчаване на кооперирането и интеграцията 

между земеделските производители и 

предприятията от преработвателната 

промишленост; 

 преработване на продукция от „чувствителни 

сектори“  

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 До 50 % за микро, малки и средни предприятия; 

 До 40% за големи предприятия. 

 

Максимален размер на 

субсидията за проект: 

 До 3 000 000 евро 

Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ 

Подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 

Индикативна дата за обявяване: началото на 2017 г. 

Инвестиции:  Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски 

дейности, които са насочени към: 

 Развитие на селски туризъм: 

- Туристическо настаняване и осигуряване на 

храна на туристите (включително къщи за гости, 

къмпинги и съоръжения, и т.н.); 

- Развитие на туристическите услуги, вкл. 

възможности за спорт, отдих, хоби, дейности за 

свободното време и специализиран туризъм; 

- Туристически услуги, свързани с опазване и 

експониране на места с исторически, културен, 

природен или образователен интерес. 

 Производство или продажба на продукти, които 
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не са включени в Приложение 1 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз (независимо 

от вложените продукти и материали); 

 Предоставяне на услуги за всички 

икономически сектори и населението, 

включително: 

- Грижи за деца, възрастни хора, хора с 

увреждания, здравни услуги, обучение и други; 

- Създаване/обновяване или подобрение на 

работилници за поддръжка и ремонт на машини 

и съоръжения за селското и горското 

стопанство; 

- Архитектурни и инженерни дейности, 

счетоводство, деловодство и одиторски услуги, 

технически услуги, индустриално почистване, 

ветеринарни дейности и т.н. 

- ИТ дейности, компютърни и електронни 

дейности, електронна търговия и др. 

 Производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствено 

потребление; 

 Развитие на местно занаятчийство (включително 

предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други 

неземеделски дейности. 

Условия за допустимост 

на проектите и 

кандидатите: 

Проектите трябва да отговарят на следните условия: 

 Инвестицията да се осъществява в селски район; 

 Кандидатът да представи разработен бизнес план, 

който да показва икономическа жизнеспособност на 

инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при 

строително-монтажни работи; 

 Стопанството на кандидати, земеделски стопани, 

трябва да има стандартен производствен обем над 8 

000 евро; 

 Инвестициите в производство на електроенергия от 

биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% 

топлинна енергия от общо произведената енергия. 

 При производство на биоенергия (включително 

биогорива) суровините от  зърнени и други богати на 

скорбяла култури, захарни култури, маслодайни 

култури, както и суровини, които могат да се 

използват за фуражи се ограничават до 20%. 

 Проектите НЕ трябва да включват изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги в курортни комплекси и населени 

места по черноморското крайбрежие и в планинските 

курорти с развит масов туризъм като това са: гр. 

Созопол, гр. Приморско; гр. Самоков; гр. Банско; гр. 

Несебър; гр. Балчик. 

 Допустими райони за развитие на селски туризъм са:  

- Планински и исторически центрове - Априлци, 

Батак, Берковица, Дряново, Елена, Жеравна, 
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Копривщица, Перущица, Разлог, Тетевен, Троян, 

Трявна. 

 

- Балнеоложките центрове - Велинград, Вършец, 

Девин, Долна баня, Костенец, Минерални бани, 

Павел Баня, Сандански, Сапарева баня, Стрелча, 

Хисаря.  

Допустими 

бенефициенти: 

Земеделски производители или микропредприятия, 

регистрирани като еднолични търговци или юридически 

лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията, както и физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите. 

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или 

съответно постоянен адрес за физическите лица на 

територията на селски район. 

Допустими разходи:  Изграждане или подобренията на недвижимо 

имущество; 

 Закупуване на нови машини и оборудване, 

включително компютърен софтуер; 

 Хонорари на архитекти, инженери и консултанти; 

 Нематериални инвестиции – придобиване и създаване 

на компютърен софтуер и придобиване на патенти, 

лицензи, авторски права и марки. 

Приоритетни проекти:  Проекти, включващи инвестиции за развитие на 

„зелената икономика“; 

 Проекти, включващи иновации; 

 Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм 

и др. алтернативни форми на туризъм; 

 Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит 

или образование в сектора, за който кандидатстват; 

 Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване; 

 Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за 

неземеделски дейности“; 

 Проекти на тютюнопроизводители; 

 Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по 

създаване на нови предприятия и стимулиране на 

предприемачеството“ от Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия 

(например: компютри, оптика и електроника; 

автомобили и други превозни средства; метални 

изделия; печатарска промишленост; информационни 

технологии); 

 Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните 

райони (Северозападен и/или Северен централен 

район); 

 Проекти за производствени дейности; 
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 Проекти, създаващи работни места. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

75% 

Максимален размер на 

субсидията за проект: 

200 000 евро 
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