
 Възможности за подпомагане
по  Подмярка 16.4.

“Подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във 

веригата на доставки” от ПРСР 2014-2020



РЕЗЮМЕ

КаКво е „Къса верига на доставКи“ 

Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си 
сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между 
производители, преработватели и потребители. 

Подпомагането по подмярката обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един 
посредник между земеделския стопанин и потребителя.

КаКво е „местни пазари“ 

„Местни пазари“ означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който 
радиус трябва да се осъществяват, както преработката, така и продажбата му на крайния потребител.

Кой ще бъде подпомаган
По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите 

на подмярката като:
	Обединение за къса верига на доставки или
	Обединение за местен пазар.

КаКво се подпомага 

Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на 
местни пазари, съгласно посочените определения. Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси 
вериги на доставки и на местни пазари. 

За да са допустими за подпомагане, дейности за популяризиране трябва да изпълняват минимум следните условия:

	да уведомяват потенциалните потребители, че дадена къса верига на доставки или даден местен пазар 
съществуват;

	да представят ползите от покупките от конкретна къса верига на доставки или конкретен местен пазар;

	подпомагането за популяризиране е част от проект за развиването на конкретна къса верига на доставки или 
на конкретен местен пазар.

Кой може да Кандидатства 

Бенефициентите са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които 
извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. 
Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията 
и договорите, които осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и развитието къси 
вериги на доставки или за изграждането и развитието на  местни пазари.

При кандидатстване за подкрепа по подмярката организациите се определят като„Обединение за къса верига на 
доставки” като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар” като се добавя и конкретно име, с цел 
идентифициране при дейностите за популяризиране.

КаКви са допустимите разходи 

Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска под формата на стандартни 
разходи с размер на сумата  по дейности, както следва:

	Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година за обединение за къса 
верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;



	Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година за обединение за къса верига 
на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;

	Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за обединение за къса верига на 
доставки или обединение за местен пазар - допустими само за втора фаза на изпълнение

	Разходи за популяризиране – 20 000 евро на година за  обединение за къса верига на доставки или обединение 
за местен пазар - допустими само за втора фаза на изпълнение;

	Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции – съгласно 
представен инвестиционен план. 

 500 000 евро е максимално допустимият размер на помощта и ще бъде в съответствие с нотифицирана държавна 
помощ. 

КаКви са условията Към Кандидатите 

За да са допустими за подпомагане, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

	да са обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар;

	участниците в обединението да отговарят  на поне едно от следните условия:

	земеделски стопани, включително групи и организации на производители;

	МСП; 

	търговци на дребно.

Участието на земеделските стопани е задължително!

	да представят колективен проект за сътрудничество, в който е посочено:

	териториален обхват на действие на късата верига на доставки или на местния пазар;

	брой и вид на участниците в сътрудничеството;

	дейности, които ще се извършват от обединението;

	продукти, включени в предмета на сътрудничеството;

	бизнес план за изпълнение на дейностите;

	инвестиционен план за осъществяване на сътрудничеството;

	план за популяризиране;

	договор за създаване на обединението.

КаКви ще са приоритетите при подбор на проеКти 

Критериите за избор на проектните предложения ще се базират на следните принципи и характеристики:

	Оценка на териториалния обхват на проекта: приоритет ще се дава на проекти, които се изпълняват в 
планински райони;

	Оценка на  участниците  в проекта: приоритет ще се дава на проекти, в които са включени малки земеделски 
стопанства с икономически размер между 2000 и 7999 евро СПО и/ или признати групи или организации на 
производители;

	Оценка на видовете  продукти, включени в обхвата на сътрудничеството: приоритет ще се дава на проекти, 
които са за секторите производство или преработка на плодове и зеленчуци и/или производство и преработка 
на продукти от животински произход.

Класирането на подадените проекти, съгласно критериите за подбор, ще се извършва от Комисия за оценка, 
съставена от представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 и независими експерти, с опит и специализация 
в областта на висшето образование, науката, иновациите или консултантската дейност в областта на  селското 
стопанство или храните, изготвяне, изпълнение или оценка на проекти за къси вериги на доставки или местни пазари 
по други програми. 



гр.София 1606, ул. Владайска 29, ет.4, www.ruralnet.bg, office@ruralnet.bg, тел.+359 892 292 597

*Максималният брой на точките, като сбор от критерии за подбор № 2, № 3 и №4.1 или №4.2, или №4.3 не може 
да надхвърля 50 точки.
**Минимален брой точки за подпомагане на проекти по критериите за подбор – 10 точки.

Кога ще има прием по подмярКа 16.4 

Съгласно Актуализираната на 20 юни 2019 г. индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-
2020 г. за 2019 година, очаква се през месец септември 2019 г. да стане ясна датата на обявяване на процедурата за 
прием на проектни предложения, а индикативният краен срок за подаване на проектни предложения е месец октомври 
2019 г. 

Предвиденият от МЗХГ общ бюджет на предстоящия прием по подмярката е до левовата равностойност на 8 000 
000 евро за втора фаза.

Настоящото Резюме е съставено на 1 юли 2019 г. въз основа на:
	 т. „8.2.14.3.3. Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от 

ПРСР 2014-2020;
	 одобрените на 20 юни 2019 г. от Комитета за наблюдение на програмата критерите за подбор, точки за всеки критерий, както и минималния 

брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране;
	 Актуализираната на 20 юни 2019 г. от Комитета за наблюдение на програмата индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. 

за 2019 година.

№ критерий минимално изискване макс. бр. 
точки

Приоритет № 1 „Оценка на териториалния обхват на проекта“ 10

1.1

Проекти, които се изпълняват 
на територията на планински 

райони

1.1. Териториалният обхват на дейностите по проекта, попада изцяло в обхвата на планинските 
райони в страната 5

1.2
1.2 Всички земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на доставки или 
местен пазар, извършват земеделска дейност, свързана с проекта на територията на планински 
райони в страната

5

1.3
1.3 Най-малко 75 % от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на 
доставки или местен пазар, извършват земеделска дейност, свързана с проекта на територията 
на планински райони в страната

3

1.4
1.4 Най-малко 50 % от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на 
доставки или местен пазар, извършват земеделска дейност, свързана с проекта на територията 
на планински райони в страната

2

Приоритет № 2 „Оценка на  участниците  в проекта“ 50*

2
Проекти, представени от 

кандидати малки земеделски 
стопанства

2.1 Най - малко 75 % от земеделските стопани, участващи в обединението за къса верига на 
доставки или местен пазар, попадат в категорията малки земеделски стопанства с икономически 
размер между 2000 и 7999 евро СПО или са одобрени за подпомагане по мерките включени в 
Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020

40

3

Проекти представени 
от обединения, в които 

участват земеделски стопани, 
членуващи в признати 
групи/организации на 

производителите

3.1. В обединението участват всички земеделски стопани, членуващи в една или няколко 
признати група/организация на производители 40

4.1

Проекти, представени от 
обединения с включени 

по-голям брой земеделски 
стопани

4.1. Проектното предложение се изпълнява от обединение за къса верига на доставки или местен 
пазар, включващо най-малко 15 земеделски стопани 10

4.2 4.2. Проектното предложение се изпълнява от обединение за къса верига на доставки или местен 
пазар, включващо най-малко 10 земеделски стопани 7

4.3 4.3. Проектното предложение се изпълнява от обединение за къса верига на доставки или местен 
пазар, включващо най-малко 5 земеделски стопани 5

Приоритет № 3 „Оценка на видовете  продукти, включени в обхвата на сътрудничеството“ 20

5

Проекти свързани 
с предлагането на 
плодове,зеленчуци и/или 
животински продукти,вкл. 
преработени продукти от тях

5.1. Проектното предложение предвижда реализация на продукти, попадащи само в обхвата на 
приоритетни сектори „Плодове и зеленчуци“  и/или „Животновъдство“ 20

Максимален брой точки 80**

Критерии за подбор по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-200 


