
 

Процедура № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. 

 
 

I. Допустими кандидати: 

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на: 

a) регистрирани земеделски стопани, и/или  

б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и 

горите и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение, и или 

в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква 

„б“, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване 

през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение. 

2. Кандидатите по т. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

3. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение 

трябва да отговарят на следните условия: 

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) през последните 36 месеца 

към датата на подаване на проектното предложение; 

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по 

таблица съгласно Приложение № 17 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.  

4. Минималният икономически размер на земеделското стопанство по т. 3, буква „б“ се доказва с 

декларация по образец съгласно Приложение №3 за изчисление на минималния стандартен 

производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на 

кандидатстване и: 

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната 

система за администриране и контрол (ИСАК); или 

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал. 10 и ал. 12 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; 

или 

в) справка за дейността на кандидата за стопанската 2020/2021 година, издадена във връзка с 

регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани. 

5. Не е допустимо доказване на минималният стандартен производствен обем с намерения за 

засаждане/засяване през текущата стопанска година. 

6. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен 

производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона 

за подпомагане на земеделските производители(ЗПЗП) 

7. За групи и организации на производители на земеделски продукти условието по т. 3, буква „б“ се 

счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от 

стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или 

организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, 

е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро. 

8. За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някой от членовете на групата 

или организацията на производители: 

а) притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата; 



 
б) участва в проектното предложение със стандартен производствен обем на земеделското си 

стопанство, който надвишава 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като 

сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те 

участват в проектното предложение;  

в) помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП) 

9. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба 

№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се признават 

обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 като физически лица. 

10. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са 

регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 на физическото 

лице, което е едноличен собственик на капитала .от учредяването му, съчетано със заличаване на 

регистрацията като земеделски производител на физическото лице.. 

11. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са 

регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 за едноличен 

търговец, когато търговското предприятие на едноличния търговец е прехвърлено на едноличното 

търговско дружество, в което той е собственик на капитала от учредяването му, съчетано със 

заличаване на едноличния търговец. 

 

ВАЖНО: 

Земеделските стопани/ членовете на група или организация на производители, които 

преработват собствена земеделска продукция от животински произход трябва да са 

собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на 

чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

II. Допустими дейности: 

1. Дейности, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 

а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването 

им, и/или 

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 

г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 

д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 

е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от 

ВЕИ за собствено потребление и/или 

ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или 

з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 

и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на 

първични земеделски биологични продукти, и/или 

й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо 

възстановяване. 

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани 

производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;  

б) месо и месни продукти; 

в) плодове и зеленчуци, включително гъби; 



 
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 

продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на хляб и тестени изделия; 

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на маслиново масло; 

ж) 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; 

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

и) гроздова мъст, вино и оцет. 

3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия 

чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с 

изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-31 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено 

потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2. 

4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг 

се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък 

"приложение № І от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите Условия за кандидатстване. 

5. Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските 

продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни 

продукти. 

 

III. Допустими разходи: 

1. Инвестиционни разходи: 

1.1. Разходи за материални инвестиции за: 

1.1.1. 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; 

1.1.2. 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; 

1.1.3. 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; 

1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проектното предложение, предназначени за производствени дейности; 

1.1.5. 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, които се придвижват само на територията на 

предприятието и са изрично описани в част „Технологична“ на техническия/работния проект, 

съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, предвидени са за извършване на специфични дейности в предприятието 

и не са предназначени да се придвижват по пътищата.; 

1.1.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории под формата на ДМА 

по Закона за корпоративното подоходно облагане, които са собственост на кандидата, разположени 

са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, 

включително чрез финансов лизинг;  

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за: 



 
1.2.1. 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; 

1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез 

финансов лизинг; 

1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение; 

2. Общи разходи - 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. 

 

IV. Срок за изпълнение на проекта: до 24 месеца, а за проектни предложения, включващи разходи 

за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 

36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова 

помощ  /но не по-късно от 15 юни 2025 г./ 

 

V. Размер на помощта: 

1. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв. 

2. Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за един кандидат е 5 867 400  лв. 

3. Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни 

инвестиции, представени от групи или организации на производители е 5 867 400  лв. 

4. Максималният размер на допустимите разходи по настоящата процедура не може да надвишава 

размера в т. 2., за кандидатите и/или бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори 

и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). 

 

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до: 

1.1. 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с 

размер на заявените за подпомагане разходи до  3 911 600,00 лева включително, като същата може 

да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните 

случаи:  

а) За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 финансовата помощ се увеличава с до 

25 на сто; 

1.1.1. Финансовата помощ за общи разходи по т. 2 от Допустимите разходи е в размер до 50 на сто.  

1.2. 35 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с 

размер на заявените за подпомагане разходи от 3 911 601,96 до 5 867 400,00 лева включително, като 

същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи в следните случаи: 

а) За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 финансовата помощ се увеличава с до 

25 на сто; 

1.2.1. Финансовата помощ за общи разходи по т. 2 от Допустимите разходи е в размер до 35 на сто. 

 



 
Критерии за оценка: 

 

№ Приоритет Критерии 
Минимално 

изискване 

Максима

лен брой 

точки 

   1. Подпомагане на 

проекти за 

инвестиции за 

преработка на 

суровини от 

чувствителни 

сектори 

1. Проектни предложения 

с инвестиции и 

дейности, свързани с 

преработка на суровини 

от сектор "Плодове и 

зеленчуци", и/или 

сектор 

"Животновъдство", 

и/или сектор 

"Етеричномаслени и 

медицински култури" 

Над 75% от обема на 

преработваните 

суровини са от 

растителен или 

животински произход, 

попадащи в обхвата на 

чувствителните 

сектори. 

20 

2. Подпомагане на 

проекти с 

интегриран 

подход 

2.1 Проектни предложения 

подадени от 

групи/организации на 

производители на 

селскостопански 

продукти 

* 20 

2.2 Проектни предложения 

представени от 

кандидати регистрирани 

земеделски стопани, за 

преработка на 

произведените в 

стопанствата им 

селскостопански 

продукти 

Над 50% от обема на 

планираните за 

преработка 

селскостопански 

продукти са 

произведени в 

земеделското 

стопанство на 

кандидата - 5 точки; 

Над 75% от обема на 

планираните за 

преработка 

селскостопански 

продукти са 

произведени в 

земеделското 

стопанство на 

кандидата - 10 точки; 

Над 75% от обема на 

планираните за 

преработка 

селскостопански 

10 



 

продукти са 

произведени от 

членовете на групата 

или организацията на 

производители, която е 

кандидат за 

подпомагане - 10 

точки; 

2.3 През предходната 

финансова година /2020 

г./ кандидата е 

реализирал приходи от 

износ и/или вътрешно 

общностни доставки на 

селскостопански 

продукти или 

преработени 

селскостопански 

продукти 

            

 

 

                 * 

5 

2.4 Проектни предложения, 

представени от 

кандидати, които не са 

одобрени за 

подпомагане по 

подмярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ от ПРСР 

2014-2020. 

 

 

 

 

 

                * 10 

2.5 Средноаритметичният 

размер на оперативната 

печалба на кандидата от 

последните три години, 

е по-голям от общата 

стойност на разходите 

по проектното 

предложение. 

Средноаритметичният 

размер на 

оперативната печалба 

на кандидата от 

последните три 

завършени финансови  

години, умножен по: 

•„5“ е по-голям от 

общата стойност на 

разходите по 

проектното 

предложение, по 

процедурата – 10 

точки; 
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•„6“ е по-голям от 

общата стойност на 

разходите по 

проектното 

предложение, по 

процедурата – 9 точки; 

•„7“ е по-голям от 

общата стойност на 

разходите по 

проектното 

предложение, по 

процедурата – 8 точки; 

•„8“ е по-голям от 

общата стойност на 

разходите по 

проектното 

предложение, по 

процедурата – 7 точки; 

•„9“ е по-голям от 

общата стойност на 

разходите по 

проектното 

предложение, по 

процедурата – 6 точки; 

•„10“ е по-голям от 

общата стойност на 

разходите по 

проектното 

предложение, по 

процедурата – 5 точки; 

3. Подпомагане на 

проекти, 

осигуряващи 

устойчива 

заетост 

3.1 Проектни предложения, 

при които чрез 

изпълнението на 

одобрените инвестиции 

и дейности се 

осигуряване запазване 

на заетостта в 

предприятието и 

създаване на едно ново 

работно място 

След изплащане на 

финансовата помощ, е 

поет ангажимент за 

поддържане на 

средносписъчния брой 

на персонала в 

предприятието 

установен за годината 

предхождаща, 

подаване на 

проектното 

предложение, както и 

създаването на 1 ново 

работно място 
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4. Проекти, които 

допринасят за 

устойчиво и 

цифрово 

икономическо 

възстановяване 

4.1 Проектни предложения 

с инвестиции и 

дейности  за 

производство на 

биологични продукти 

Над 50 % от обема на 

планираната за 

преработка суровина е 

биологично 

сертифицирана и 

произведена 

продукция, посочена в 

бизнес плана, ще бъде 

биологично 

сертифицирана - 10 

точки; 

 

Над 75 % от обема на 

планираната за 

преработка суровина е 

биологично 

сертифицирана и 

произведена 

продукция, посочена в 

бизнес плана, ще бъде 

биологично 

сертифицирана – 15 

точки; 

15 

4.2 Проектни предложения 

с инвестиции и 

дейности, в иновативни 

за предприятието 

технологии, като - 

цифрови технологии, 

автоматизиране на 

производствените и 

организационни 

процеси, в това число 

включително подходи 

приложени чрез 

Европейското 

партньорство за 

иновации 

Най-малко 45 % от 

допустимите 

инвестиционни 

разходи по проекта са 

свързани с инвестиции 

в иновативни за 

предприятието 

технологии, като - 

цифрови технологии, 

автоматизиране на 

производствените и 

организационни 

процеси, в това число 

включително подходи 

приложени чрез 

Европейското 

партньорство за 

иновации 

15 

4.3 Проектни предложения 

с инвестиции и 

дейности, осигуряващи 

Най-малко 15 % от 

допустимите 

инвестиционни 
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опазване на 

компонентите на 

околната среда, 

включително ВЕИ 

разходи по проекта са 

свързани с инвестиции 

осигуряващи опазване 

на компонентите на 

околната среда, 

включително ВЕИ 

Максимален брой точки  
 

 


