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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
 

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 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. 
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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 
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