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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
2021 г. 

 
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Срок за кандидатстване: отворена до 30 септември 2021 г. 

Цел Повишаване конкурентоспособността на земеделието в 

Република България чрез развитие на наличните материални 

мощности в стопанствата, въвеждането на нови технологии, 

повишаване на енергийната ефективност, насърчаване на 

сътрудничеството между земеделските стопани, подобряване 

качеството на произвежданите земеделски продукти, 

осигуряване на възможностите за производство на 

биологични земеделски продукти. 

 

Бюджет 

 

431 997 104,00 лева  

Бенефициенти 1. Земеделски производители /Физически и Юридически 

лица/: 

❖ Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани 

земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани без прекъсване през последните 36 

месеца към датата на подаване на проектното 

предложение; 

❖ Минималният стандартен производствен обем на 

стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко 

от 8 000 евро; 

❖ Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход 

(за предходната или текущата финансова година) от 

земеделска дейност и/или доход от услуги директно 

свързани със земеделска дейност и/или преработка на 

земеделска продукция и/или участие и подпомагане по 

схемата за единно плащане на площ. 

 

2. Групи/Организации на производители, признати от 

министъра на земеделието, храните и горите. 

 

Допустими разходи 

 

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга 

недвижима собственост, използвана за земеделското 

производство.  

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или 

инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на земеделския производствен 

процес, включително свързани с опазване на околната среда 

както и производство на енергия от ВЕИ за собствено 

потребление. 

3. Създаване и/или презасаждане на трайни 

насаждения, включително трайни насаждения от десертни 
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лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, 

други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани 

за производство на биоенергия.  

4. Закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за 

пчеларство и съответно оборудване необходимо за 

производството на мед и други пчелни продукти, както и за 

развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов 

лизинг. 

5. Закупуване на земя, сгради, помещения и друга 

недвижима собственост, необходими за изпълнение на 

проектното предложение, предназначени за земеделските 

производствени дейности и/или за създаване/презасаждане 

на трайни насаждения 

6. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на 

земеделска техника и специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: цистерни за 

събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране 

на продукция, оборудване за транспортиране на живи 

животни и птици и др. 

7. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови 

съоръжения и оборудване за напояване, включващи 

изграждането на нови и подобряване на съществуващи 

мрежи в стопанствата, включително кладенци и 

съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване 

на техническо оборудване за тяхната експлоатация, 

включително нови тръбопроводи, системи за капково 

напояване, инсталации за дъждуване, помпени 

станции, техники/съоръжения за 

съхраняване/опазване на водата, и др. 

8. Разходи за достигане на съответствие с 

международно признати стандарти, свързани с 

въвеждане на системи за управление на качеството в 

земеделските стопанства, въвеждане на добри 

производствени практики, подготовка за сертификация. 

9. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез 

финансов лизинг. 

10. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права 

и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. 

11. Общи разходи, свързани с проектното 

предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за екологична и икономическа устойчивост на 

проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта, извършени както в процеса на подготовка на 
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проекта преди подаване на проектното предложение, така и 

по време на неговото изпълнение. 

 

Приоритетни 

проекти: 

 Подпомагане на чувствителни сектори в 

земеделското производство: проекти в секторите „плодове и 

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

медицински култури”. 

 Подпомагане на проекти с интегриран подход - 

проектни предложения подадени от групи/организации на 

производители на селскостопански продукти; проектни 

предложения, представени от кандидати, които не са 

одобрени за подпомагане по подмярка 4.1; проектни 

предложения, представени от кандидати до 40 години 

включително.; Средноаритметичният размер на оперативната 

печалба на кандидата от последните три години, е по-голям 

от общата стойност на разходите по проектното предложение. 

 Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива 

заетост - запазване на заетостта в земеделските стопанства. 

 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване - за производство на 

биологични продукти; проектни предложения с включени 

инвестиции за напояване; проектни предложения с 

инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на 

компонентите на околната среда, включително ВЕИ; 

инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - 

иновативни производствени технологии, цифрови технологии 

за производство и организация в селското стопанство, 

автоматизиране на работните процеси в селскостопанското 

производство, включително подходи приложени чрез 

Европейското партньорство за иновации. 

  Подпомагане на кандидати с проекти на 

територията на  райони с природни и други 

ограничения - необлагодетелствани райони с природни и 

други ограничения и/или в места по Натура 2000. 

 

Размер на помощта 1. Финансовата помощ е в размер до 50% от общата 

стойност на проекта с размер на заявените за подпомагане 

разходи до 1 955 800,00 лева 

 

 Финансовата помощ се увеличава с до 10% за 

инвестиционни разходи, представени от кандидати групи 

и организации на производители; 

 Финансовата помощ се увеличава с до 25% за 

инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 

(инвестиции във ВЕИ, опазване на околната среда, 

иновативни производствени технологии, цифрови 

технологии), с изключение на сменяема прикачна 

техника. 
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 Финансовата помощ за инвестиционни разходи за 

земеделска техника и общи разходи по проекта е в 

размер до 50%. 

 

2. Финансовата помощ е в размер до 35% от общата 

стойност на проекта с размер на заявените за подпомагане 

разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева 

 

 Финансовата помощ се увеличава с до 10% за 

инвестиционни разходи, представени от кандидати групи 

и организации на производители; 

 Финансовата помощ се увеличава с до 25% за 

инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 

(инвестиции във ВЕИ, опазване на околната среда, 

иновативни производствени технологии, цифрови 

технологии), с изключение на сменяема прикачна 

техника. 

 Финансовата помощ за инвестиционни разходи за 

земеделска техника и общи разходи по проекта е в 

размер до 35%. 

 

3. Максималният размер на допустимите разходи за 

закупуване на земеделска техника, включена в проектно 

предложение, представено от един кандидат по настоящата 

процедура, е 488 950 лв. 

 

 

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти 

Срок за кандидатстване: Юли-Декември 2021 г.  

 

Цел Подобряване на цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентоспособността на предприятия от 

хранително-преработвателната промишленост. 

 

Бюджет 387 164 028,75 лв. 

 

Бенефициенти 

 

1. Земеделски производители и Групи/Организации на 

производители, без прекъсване на дейността през 

последните 36 месеца. Ако кандидатът е земеделски 

производители, стопанството му трябва да има стандартен 

производствен обем над 8.000 евро. 

 

2. Предприятия, преработващи земеделска продукция, 
които са извършвали дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през 

последните 36 месеца - физически или юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите, които са микро, малки, средни и големи 

предприятия. 
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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 и пчелни продукти, 

5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, 

6. Растителни и животински масла и мазнини, 

7. Технически и медицински култури, включително 

маслодайна роза, билки и памук, 

8. Готови храни за селскостопански животни (фуражи), 

9. Гроздова мъст, вино и оцет, 

10. Производство на енергия чрез преработка на първична и 

вторична биомаса от растителни и животински продукти с 

изключение на биомаса от рибни продукти. 

 

Допустими разходи 

 

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на 

сгради и други недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга, включително такива, 

използвани за опазване компонентите на околната среда и 

енергия от ВЕИ за собствено потребление. 

 

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на 

нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за 

подобряване на производствения процес по преработка и 

маркетинга, както и инсталирането им. 

 

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на 

проектното предложение във връзка с изграждане и/или 

модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 

материални активи, предназначени за производствени 

дейности. 

 

4. Закупуване на сгради, помещения и други 

недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проектното предложение, предназначени за производствени 

дейности. 

5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на 

специализирани транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от предприятието, 

както и електрокари, мотокари и товарачи, използвани за 

вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт. 

6. Изграждане/модернизиране, включително 

оборудване на лаборатории под формата на ДМА по 
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Закона за корпоративното подоходно облагане. 

7. 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. 

8. Разходи за закупуване на софтуер свързан с 

преработвателната дейност на кандидата, включително чрез 

финансов лизинг. 

9. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни 

права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на 

проектното предложение. 

Общи разходи, свързани с проектното предложение, 

в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа устойчивост на проектното 

предложение, извършени както в процеса на подготовка 

на проекта преди подаване на проектното предложение, 

така и по време на неговото изпълнение. 

 

Размер на помощта 

4. Финансовата помощ е в размер до 50% от общата 

стойност на проекта с размер на заявените за подпомагане 

разходи до 3 911 600,00 лева 

 

 Финансовата помощ се увеличава с до 25% за 

инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 

(инвестиции във ВЕИ, опазване на околната среда, 

цифрови технологии, автоматизиране на 

производствените и организационни процеси). 

 Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в 

размер до 50%. 

 

5. Финансовата помощ е в размер до 35% от общата 

стойност на проекта с размер на заявените за подпомагане 

разходи от 3 911 601,96 до 5 867 400,00 лева 

 

 Финансовата помощ се увеличава с до 25% за 

инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 

(инвестиции във ВЕИ, опазване на околната среда, 

цифрови технологии, автоматизиране на 

производствените и организационни процеси). 

 Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в 

размер до 35%. 
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Особености 

 

 

 

1. Планираният размер на произведената от кандидата 

продукция трябва да покрива най-малко 50% от 

капацитета на преработвателното предприятие за 

подпомаганата дейност по технологичен проект. 

 

2. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 

50% осигурена суровинна база по видове основни 

земеделски суровини, съгласно производствената 

програма за първата прогнозна година от изпълнение на 

бизнес плана. 

 

3. Най-малко 30% от общата суровинна база, определена в 

производствената програма за първа прогнозна година 

след въвеждане в експлоатация на инвестициите, 

включени в проекта, трябва да е от собствена продукция 

и/или от регистрирани земеделски стопани. 
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