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ПРОГРАМА:  

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 
 

ПОДМЯРКА:  

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:  
Министерство на земеделието и храните 

 

(ИНДИКАТИВЕН) СРОК:  

 

4 юли – 31 юли 2016 г.  

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:  

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

подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи: 

 За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани 

проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители 

и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични 

ограничения финансовата помощ се увеличава с 10%; 

 За проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица 

включващи от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се увеличава с 10%;  

 За проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лице 

включващи над 10 ЗП и/или групи/организации финансовата помощ се увеличава 

с 20%; 

 За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 11 

„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или сходни ангажименти по мярка 

214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 

2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15%. 

 

 Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален 

бенефициент е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи. 

 Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в 

рамките на 15 000 евро. 

 Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на 

прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 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. 



 

2 

 

 Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение 

на интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 

000 евро. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:  

 Земеделски производители (физически и юридически лица); 

 Групи на производители. 

 

ОПИСАНИЕ:  

 

Подкрепа 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 неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към 

закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: 

 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 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. 

 

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; 
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 Разходи 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; 

 Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за 

екологична и икономическа устойчивост на проекта, 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”; 

 Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите 

инвестиционни разходи. 

 

Критерии за допустимост: 

Земеделски производители (физически и юридически лица): 

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в 

съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 

2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да 

бъде не по малко от 8 000 евро; 

3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или 

участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ; 

 

Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски 

райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: 

сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на 

„етерично-маслени и медицински култури”. 

 

Стандартен производствен обем (СПО) 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за 

икономически размер на земеделското стопанство, наречена "стандартен производствен 

обем". Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на 

селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните 

плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на 

средни цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период. 

През програмния период 2014-2020, стопанствата ще се делят на две групи: 1) стопанства 

със СПО от 2000 до 7999 евро и 2) стопанства със СПО над 8000 евро. Целта на това 

разделение е по-малките стопанства да кандидатстват при облекчени условия и при 

гарантирани бюджети по новата Програма за развитие на селските райони. 

 

Критерии за оценка 
Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:  

 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“; 
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 кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на 

земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с 

производство на тютюн; 

 проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за 

инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за 

производство на „етерично - маслени и медицински култури”. 

 проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в 

преход към биологично производство на суровини и продукти; 

 проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността 

или свързани с опазване на околната среда; 

 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 чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива 

заетост в стопанствата; 

 проекти, които се изпълняват на територията на селски район. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:  

 Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 ЗАПОВЕД № РД 09-213 от 27.03.2015 г., за определяне на период на прием на заявления 

за подпомагане по подмярка 4.1 

 

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при 

връзка с експерти от Институт за управление на програми и проекти. 

 

http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427424376.pdf
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427424376.pdf
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427424376.pdf
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427430583.pdf
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427430583.pdf

