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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 

19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Цели на 

мярката 

Прилагането мярката цели да допринесе за създаване на добавена стойност за 

местните земеделски продукти, като се подкрепи развитието на предприятия, 

преработващи първична земеделска продукция от територията на МИГ Луковит 

и Роман чрез: 

1. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната 

промишленост с инвестиции за модернизиране на физическите активи на 

предприятията и земеделски производители с цел производство на нови и 

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

ефективно използване на ресурсите, въвеждане на нови и енергоспестяващи 

технологии и иновации.  

2. Насърчаване сътрудничеството между земеделските производители и 

Насърчаване на земеделските производители да преработват собствената си 

продукция;  

3. Привеждане на хранително-преработвателните предприятия в 

съответствие със стандартите на Общността;  

4. Опазване на околната среда. 

Обхват на 

мярката 

Подкрепа се предоставя за новосъздадени и съществуващи предприятия за 

инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната 

дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са 

свързани с: 

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

Договора за функциониране на Европейския съюз 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 функциониране на Европейския съюз 

или на памук, с изключение на рибни продукти; 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните 

сектори, описани в обхвата на Приложение I: 

1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или 
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маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни 

продукти; 

2. месо и месни продукти; 

3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 

4. пчелен мед, 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 и билки, 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 първична и вторична биомаса от 

растителни и животински продукти. 

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на 

селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се 

кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти. 

Допустим

и 

получател

и 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане са: 

1. Земеделски стопани, които: 

 са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 

1999 г.);  

 минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство 

е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. 

2. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, 

които  са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Допустим

и дейности 

Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната 

дейност и конкурентоспособност на предприятието, чрез: 

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

подобряване на използването им, и/или 

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

отпадъци, и/или 

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

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

и/или 

8. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 
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проследяемост, и/или 

9. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 

Допустим

и 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; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 

производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, 

съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;  

в) опазване компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените 

нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и 

животинска първична и вторична биомаса; 

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на 

качеството и безопасността на суровините и храните; 

3. 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 производствени дейности;  

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта, 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; 

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които 

са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и 

са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез 

финансов лизинг; 

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти 

на Съюза; 

8. 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; 

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на 

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

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по 
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време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10. 

Финансов

и 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 20 000 лв.   

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

Бюджет по мярката – 300 000 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. 

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

проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ точки 

Проектът е насочен към преработка на земеделски продукти произвеждани в 

района или собствена земеделска продукция 

20 

Проектът включва преработка на суровини от сектори - животновъдство, 

зеленчукови, овощни, медицински и ароматни култури 

20 

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 иновативен за територията на МИГ /по смисъла на ЛИДЕР/ 10 

Проектът предвижда преработка на сертифицирани биологични продукти 10 

Проектът предвижда инвестиции за енергийна ефективност в предприятието 20 

Общо: 100 

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 е насочен към 

преработка на земеделски продукти, произвеждани в района или собствена земеделска 

продукция“. 

Приложи

м режим 

на 

държавни/

минималн

и помощи 

Помощта за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в 

съответствие с Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията относно деклариране на 

някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в 

селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 

и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на 

Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията, в случаите на преработка на 

продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І. 
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Общите правила за държавна помощ по подмярката се прилагат за инвестиции в 

преработка/ маркетинг на продукти от Приложение I в продукти извън 

Приложение I. 

 


