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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

Цели на 

мярката 

Повишаване конкурентоспособността на земеделския сектор на територията на 

МИГ Луковит и Роман чрез:  

1. модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и 

технологии, съхранение и транспорт с оглед намаляване на преките разходи за 

производство, повишаване на производителността на труда и качеството или 

разширяване на производството в стопанствата;  

2. инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, 

включително за съхранение на оборска тор;  

3. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства;  

Също така мярката ще насърчи смяната на поколенията в земеделието чрез 

насърчаване дейността на младите хора до 40 г. 

Обхват на 

мярката 

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към материални и нематериални 

инвестиции в земеделските стопанства, като приоритетни ще бъдат стопанствата 

заети в трудоемките сектори като зеленчукопроизводство, трайни насаждения, 

етерично-маслени и медицински култури и животновъдство, които имат нужда 

от модернизиране на физическия капитал, въвеждане на нови технологии, 

увеличаване на площите с трайни насаждения, подобряване на предпазарната 

подготовка и съхранение на продукцията, за да се повиши производителността 

на труда и качеството на продукцията.. Чрез подпомагане, насочено към 

развитието на стопанствата на млади хора заети в селското стопанство, ще се 

улесни смяната на поколенията в земеделието на територията на МИГ. Налице е 

потенциал за увеличаване на броя на биологичните оператори на територията на 

МИГ (Луковит и Роман) и размера на площите и броя животни, както и 

нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин 

култури и селскостопански животни. 

Чрез подкрепата по мярката ще се търси разширяване на стопанствата на 

земеделските производители /ЗП/, с цел насърчаване на конкурентоспособността, 

повишаване на доходите и създаване на заетост. Възприет е минимален праг на 

размера на земеделските стопанства, измерен с СПО да бъде 8 000 евро СПО, 
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като условие за минимален размер с потенциал за конкурентоспособност, 

какъвто е за голяма част от стопанства на двете общини от територията на МИГ.  

При прилагане на мярката ще бъде осигурено пълно разграничаване на 

подкрепата по мярката с други схеми и мерки за подпомагане, вкл. недопускане 

на двойно финансиране на инвестиции и дейности по подмярка 4.1 от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

Допустим

и 

получател

и 

 Кандидатите за подпомагане следва да са физически или юридически 

лица, регистрирани земеделски производители, съгласно Наредба № 3 от 

29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани 

 Минималният стандартен производствен обем на стопанството на 

кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро; Кандидатите 

юридически лица трябва да:  

- са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, следва 

да докажат приход от земеделска дейност и/или приход 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; 

- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат 

регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни 

животни, свине, зайци, птици и пчели (когато е приложимо) 

 Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ 

подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на 

планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения 

БП. 

 Кандидатите следва да извършат инвестиции в техните стопанства, пряко 

свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско 

производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както 

и подготовка на продукцията за продажба; 

Допустим

и дейности 

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 

наличните производствени материални и/или нематериални активи и 

подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или  

2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; или  

3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или  

4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или  

5. насърчаване производството на биологични земеделски продукти. 

Допустим

и разходи 

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за 

опазване компонентите на околната среда;  
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2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната 

среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за 

земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната 

ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;  

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на 

мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство 

на биоенергия;  

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, 

включително чрез финансов лизинг;  

5. 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;  

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за 

млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;  

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 

материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности 

и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;  

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими 

за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени 

дейности;  

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 

земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за 

събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, 

превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;  

10. 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;  

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

13. разходи, свързани с проекта, 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 

проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер 

на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12. 
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Финансов

и 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.   

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект - 200 000 лв. 

Бюджет по мярката – 700 000 лева 

Размер на 

финансова

та помощ 

/интензите

т на 

помощта 

Финансова помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи.  

1. Финансовата помощ е в размер на: 50 % от общите допустими разходи  

2. Финансовата помощ може да се увеличава на база общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи: 

-За проекти представени от млади земеделски стопани финансовата помощ се 

увеличава с 10 %; 

-За проекти с инвестиции в необлагодетелствани райони финасовата помощ се 

увеличава с 10 %; 

-За проекти с инвестиции в стопанства, изпълняващи ангажименти по мярка 

„Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 

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

2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 10 %. 

Допълнителната финансова помощ за млади фермери се предоставя в случай, че 

заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 години и 

не повече от 40 години към датата на кандидатстване за финансова помощ. 

Допълнителната финансова помощ за необлагодетелствани райони се предоставя 

съгласно НАРЕДБА за определяне на критериите за необлагодетелстваните 

райони и териториалния им обхват. 

Максималното комбинирано подпомагане за един проект е не повече от 60 % от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ точки 

Проектът е за инвестиции изцяло в един или повече от един от секторите 

„плодове и зеленчуци”, „животновъдство”, и/или за производство на 

„етерично - маслени и медицински култури”, включително гъби 

30 

Проектът води до въвеждане на нов за стопанството 

продукт/техника/технология  

15 

Проектът създава нови работни места 

до 2 нови работни места – 5 точки 

От 2 до 5 нови работни места – 15 точки 

Над 5 нови работни места – 20 точки 

20 

Проектът е за инвестиции свързани с биологично производство 10 

Проектът е представен от кандидат на възраст до 40 години 15 

Проектът е иновативен за територията на МИГ 

Иновативен за територията на МИГ– създаване на нов/ неизползван за 

територията на МИГ продукт/услуга/технология 

10 

Общо: 100 
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Проекти, получили по-малко от 30 точки, няма да се разглеждат. 

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа 

и финансова оценка“ и има недостиг на средства за финансирането им, класирането ще 

се извърши по следния начин: Приоритет ще имат проектните предложения получили 

по-голям брой точки по критерий „Проектът създава нови работни места“. В случай, че 

проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, те ще бъдат 

класирани, съобразно получените точки по критерий „Проектът води до въвеждане на 

нов за стопанството продукт/техника/технология“ 

 


