
 

ПРОГРАМА:  

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 
 

ПОДМЯРКА:  

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:  
Министерство на земеделието и храните 

 

КРАЕН СРОК: 16.05.2018 г. 

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:  

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ - 166,243,000 лв. 

 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките 

на 29 337 лв. 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане 

на Програмата е в рамките на 3 911 600 лв. 

 

1. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ, в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е: 

- за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи 

инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти, попадащи 

в обхвата на приложение № I от Договора или памук, е в размер 50% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи  

- за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40% 

от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Категория на 

предприятието 
Селски райони Извън селски райони 

МСП 50% 50% 

Големи предприятия 40% 40% 

 

2. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проекти, 

представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в 

преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън 

приложение № І от Договора или памук, е в размер на 50% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.  

 



 

Категория на 

предприятието 
Селски райони Извън селски райони 

МСП 50% 
Недопустимо за 

подпомагане 

 

 

Помощта по мярката за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг в 

случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І е 

не повече от 200 000 евро на проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките 

на 1 500 000 евро. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:  

 Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на 

земеделските производители  и Групи/Организации на производители; 

 Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на 

производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. 

 

1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по 

Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи 

предприятия . 

 

2. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да 

има стандартен производствен обем не по - малък от 8 000 евро; 

 

ОПИСАНИЕ:  

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи 

на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и 

качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. 

Вид на подкрепата 

Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност 

и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната 

промишленост чрез: 

1. по-добро използване на факторите за производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги 

на доставка; 

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. подобряване опазването на околната среда. 

 

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез: 

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и 

подобряване на използването им, и/или 

http://evroprogrami.com/chesto-zadavani-vaprosi/standarten-proizvodstven-obem-spo


 

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или 

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, 

и/или 

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или 

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 

 

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални 

и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията. 

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните 

избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на 

селскостопански продукти: 

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 

мляко и млечни продукти; 

2. месо и месни продукти; 

3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и 

памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и 

тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

9. гроздова мъст, вино и оцет; 

10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински 

продукти с изключение на биомаса от рибни продукти. 

 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с: 

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за 

ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; 

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата 

на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; 

 

Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика 

от мярка 123, мярка 4.2. няма да финансира проекти за първична преработка на горски 

продукти (дървесина, плодове). През настоящия програмен период тези дейности ще се 

http://evroprogrami.com/documents/Prilozhenie4_Annex_I.doc
http://evroprogrami.com/documents/Prilozhenie4_Annex_I.doc


 

финансира по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”. 

 

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; 

• Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници; 

• Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително 

пречиствателни съоръжения 

 

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”; 

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

разходи. 

 

Критерии за оценка: 

Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти 

свързани с: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, 

инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични 

продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в 

селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските 

производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. За 

постигане балансирано разпределие на средствата ще бъде осигурен приоритет за 

кандидати на територията на, райони с по – ниско ниво на подкрепа и райони с природни 

и други специфични ограничения. 

 

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. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:  

 

Информация за допълнителни документи и изисквания може да бъде получена при 

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


