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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 
ПРЕЗ 2017 г. 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

2014-2020 г. 

 
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

Индикативен срок за кандидатстване: Май –Юни 2017 

Цел:  Подпомагането по мярката ще бъде насочено към 

модернизиране на физическите активи на предприятията и 

земеделските производители, преработващи земеделски 

продукти на територията на цялата страна с цел 

производство на нови и качествени продукти, вкл. такива 

свързани с къси вериги на доставка. 

Допустими 

бенефициенти: 

1) Земеделски производители и Групи/Организации на 

производители. Ако кандидатът е земеделски 

производители, стопанството му трябва да има 

стандартен производствен обем над 8.000 евро. 

 

2) Предприятия, преработващи земеделска продукция - 

физически или юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите, които 

са микро, малки, средни и големи предприятия. 

 

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, 

2. Месо и месни продукти, 

3. Плодове и зеленчуци, включително гъби, 

4. Пчелен мед, 

5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, 

6. Растителни и животински масла и мазнини, 

7. Технически и медицински култури, включително 

маслодайна роза и билки, 

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. 
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Видове инвестиции: Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и 

изграждане на инвестиции, свързани с: 

 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; 

 Инвестиции за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

 Инвестиции за постигане на съответствие със 

стандартите на Общността, включително 

пречиствателни съоръжения 

Приоритетни проекти:  Приоритетни сектори - месо, мляко, плодове и 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури. 

 Проекти с инвестиции, които ще доведат до повишаване 

на енергийната ефективност, както и проекти свързани 

с иновации. 

 Проекти, които планират преработваните суровини и 

продукция да са биологично сертифицирани. 

 Проекти за преработка на минимум 65% собствени 

суровини (земеделски продукти). 

 Проекти, осигуряващи откриването на нови работни 

места. 

 Проекти, изпълнявани в селски райони и/или в 

Северозападния район.  

 Проекти от кандидати с над 3 години дейност и/или с 

приходи от износ.  

 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

Субсидия в размер на 50% от общата стойност на проекта. 

 

Финансовата помощ се увеличава с 10% за: 

1. проекти, представени от млади земеделски стопани; 
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2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани 

със сливания на организации на производителите; 

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на 

необлагодетелствани райони; 

4. проекти за колективни инвестиции, представени от 

юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски 

стопани. 

 

Максимален размер на 

субсидията за проект: 

Финансовата помощ е в размер на 50 % за микро, малки и 

средни предприятие и 40% за големи предприятия. 

 

 Минимална обща стойност на проект: 15 хил. евро 

 Максимална обща стойност на проект: 2 млн. евро  

Мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства" 

Индикативна дата за обявяване на процедурата: Януари - Февруари 2017 г. 

 

Цел Модернизиране на физическите активи на малките 

земеделски стопанства. 

 

Бюджет 12 500 000 евро  

 

Видове инвестиции  Инвестиции за модернизация или увеличаване на 

физическия капитал с оглед намаляване на преките 

разходи за производство, повишаване на 

производителността на труда и качеството или 

разширяване на производството; 

 Инвестиции за подобряване на пред-пазарната 

подготовка или съхранение на продукцията (като 

оборудване за оборудване за почистване, сортиране, 

пакетиране на продукцията и сгради за специализирано 

съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, 

изолация и охлаждане); 

 Инвестиции за създаване и/или презасаждане на 

трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни 

видове за производство на мед и бързорастящи храсти 

и дървесни видове за производство на биоенергия; 

 Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради 

за отглеждане на добитък; 

 Инвестиции за намаляване на потреблението на 

енергия; 

 Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите 

на земеделските стопанства; 

 Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за 

опазване на околната среда, включително за 
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съхранение на оборска тор; 

 Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени 

стандарти на Общността приложими за съответните 

стопанства. 

 

Бенефициенти Земеделски стопани /Физически и Юридически лица/, 

които имат икономически размер на стопанството от 6 000 

до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и 

да са получили минимум 33 % от общия доход за 

преходната година от земеделски дейности. 

 

Допустими разходи 

 

 Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо 

имущество; 

 Закупуване на нови машини, съоръжения и 

оборудване; 

 Общи разходи свързани със съответния проект за 

предпроектни проучвания, такси, хонорари за 

архитекти, инженери и консултантски услуги. 

 

Размер на помощта Финансовата помощ е в размер между 60 % - 80% в 

зависимост от вида кандидат и подпомагана дейност 

размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% 

(млад фермер, биологично земеделие, др.). 

 

Минимална обща стойност на проект: 1 250 евро  

Максимална обща стойност на проект: 25 000 евро 

 

Мярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" 

Индикативна дата за обявяване: Юли 2017 

Цел:  Помощта по тази подмярка ще се предоставя на млади 

земеделски производители на възраст под 40 години 

към момента на подаване на заявлението, които 

притежават съответни професионални умения и 

компетенции. 

 

Допустими 

бенефициенти: 

Бенефициенти са земеделски производители – 

физически лица, еднолични търговци, които отговарят на 

следните критерии за допустимост: 

 да са регистрирани като земеделски производители по 

Закона за подпомагане на земеделските производители; 

 икономическият размер на стопанството да е в 

границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен 

производствен обем означава стойността на 

продукцията, която отговаря на средната стойност за 

даден район за всеки един земеделски продукт).  
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 да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги 

навършили) към датата на подаване на молбата за 

подпомагане; 

 да имат съответните професионални умения и 

познания, които да бъдат доказани: завършено средно 

образование в областта на селското стопанство или 

ветеринарната медицина, или средно икономическо 

образование със земеделска насоченост; и/или 

завършено висше образование в областта на селското 

стопанство или ветеринарната медицина, или висше 

икономическо образование със земеделска насоченост; 

и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 

часа или свидетелство за професионална квалификация 

в областта на селското стопанство. 

 в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване 

по мярката те са регистрирани за първи път като 

земеделски производители по Закона за подпомагане на 

земеделските производители или са подавали 

заявление за единно плащане на площ и/или за 

плащане за необлагодетелстван район или са 

започнали да отглеждат животни в собствен/нает 

животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел 

производството на земеделска и животинска продукция 

или са започнали да се осигуряват като земеделски 

производители, с изключение на случаите, в които 

земеделският производител е осигурен на друго 

основание върху максималния за страната осигурителен 

доход. 

 

Допустими разходи: Помощта ще се предоставя в съответствие с бизнес плана, 

представен от младия земеделски производител и 

разходите, които този бизнес план предвижда за всички 

необходими дейности специфични за стопанството в това 

число: 

 Изграждане, придобиване, включително отпускането на 

лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; 

 Закупуването или вземането на лизинг на нови машини 

и оборудване, до пазарната цена на актива; 

 Закупуване на земя; 

 Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване 

на трайни насаждения. 

 Оперативни разходи; 

 Разходи за персонал; 

 Общи разходи. 

Бизнес планът трябва да покаже, увеличаване на 
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икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер с минимум 4000 евро измерен в 

СПО. 

Приоритетни проекти: В процесът на оценка проектите се класират и се дава 

приоритет на: 

 Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които 

имат завършено средно и/или висше образование в 

областта на селското стопанство, ветеринарната 

медицина или икономическо образование със 

земеделска насоченост; 

 Проекти, които се изпълняват в сектор 

„Животновъдство”; 

 Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и 

зеленчуци”; 

 Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в 

процес на преход към биологично производство или са 

преминали към биологично производство на земеделски 

продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета 

(ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно 

биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 

2092/91. 

 Проекти на млади фермери, които създават заетост и 

нови работни места. 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

 До 50 % за микро, малки и средни предприятия; 

 До 40% за големи предприятия. 

 

Размер на субсидията 

за проект: 

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 

евро на бенефициент. 

 Изплащането на помощта става на два пъти под 

формата на единична премия: 

 Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро 

след одобрение на заявлението за подпомагане; 

 Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро при 

коректно изпълнение на всички заложени в бизнес 

плана дейности, инвестиции и цели. 

 

Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности  

Индикативна дата за обявяване: началото на 2017 г. 

Цел: Развитие на конкурентоспособността на селските райони и 

създаване на заетост. 
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Общ бюджет: 50 200 000 евро 

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 

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; 

 Стопанството на кандидати, земеделски стопани, 

трябва да има стандартен производствен обем над 8 
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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 

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; 
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 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; 

 Проекти, създаващи работни места. 

 

Максимален % на 

съфинансиране по 

програмата: 

75% 

Размер на субсидията 

за проект: 

Общата стойност на един проект трябва да бъде от 10 

хил. евро до 400 хил. евро. 

 

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти“ 

Индикативна дата за обявяване на процедурата: Октомври - Ноември 2017 г. 

 

Цел: Подпомагане на недържавни гори, както и държавните 

гори, стопанисвани от общини и частно-правни 

юридически лица, които да могат да запазят освен своята 

многофункционалност и конкурентоспособността на 

собствениците/стопаните си, за да продължат с 

устойчивото управление на горите си. 

 

Бюджет: 9 000 000 евро 

Допустими 

бенефициенти: 

 Физически и юридически лица и местни поделения на 

вероизповеданията, собственици на горски територии; 

 Общини, собственици на горски територии; 

 Сдружения на частни собственици на горски територии 

или общини; 

 Микро, малки и средни предприятия; 

 Горски стопани, доставчици на услуги. 

 

Условия за 

допустимост: 

 Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за 

подпомагане само ако предвиденото устойчиво 

ползване на дървесина позволява подходящото му 
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ефикасно използване; 

 Частните собственици трябва да притежават минимум 

0.5 ха горски територии; 

 Сдруженията на частните собственици трябва да 

притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха; 

  Юридическите лица – частни собственици, са 

допустими за подпомагане, само ако са регистрирани 

съгласно българското законодателство и максималното 

участие на държавата в тях не превишава 25%; 

 Общините и техните сдружения трябва да притежават 

минимум 10 ха гори; 

 За първична преработка на дървесина са допустими 

само микро, малки и средни предприятия. 

 

Видове инвестиции:  Инвестиции в преработка и маркетинг на горски 

продукти: 

– изграждане, придобиване или подобрение на 

сградите за производство; 

– закупуването на нови машини и оборудване за 

първична преработка на дървесината, както и 

други работни операции, предхождащи 

промишлената преработка, до пазарната цена на 

актива; 

– общи разходи, свързани с инвестицията, 

например хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата 

устойчивост, включително проучвания за 

техническа осъществимост; 

– нематериални инвестиции: придобиването или 

развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, авторски 

права, търговски марки и т.н. 

 

 Инвестиции в подобряване на икономическата стойност 

на горите: 

- Осветления и прочистки във високостъблени и 

семенно възобновени издънкови гори; 

- Закупуване или вземането на лизинг на щадящи 

почвата и ресурсите горска техника и оборудване за 

сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или 

повече стопанства; 

- Разходите по изготвяне на планове или програми за 

управление на горите. 

 

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  

 
 

 
11 

Размер на помощта Финансовата помощ е в размер на 50 % от общите 

допустими разходи, за проекти изпълнявани в селски 

райони и  40% за всички останали. 

 

Минимална обща стойност на проект: 5 000 евро  

Максимална обща стойност на проект: 500 000 евро 

 

Приоритети Местоположението на територията на община с висока 

лесистост (от повече от 30% до повече от 60%, като се 

дава приоритет на по-високият процент) 
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