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Възможности за подпомагане по  

Процедура чрез подбор № № BG06RDNP001-4.007 по  

Подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти по Тематичната подпрограма“ от  

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

 

РЕЗЮМЕ 

Кой може да кандидатства  

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на 

подаване на проектното предложение са: 

a) земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон; 

б) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. 

 

 Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да: 

а) са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.; 

б) са получили от земеделска дейност най-малко 33 %  от общите си приходи/доходи за 

предходната календарна година; 

в) имат икономически размер на стопанството в границите на 6 000 евро и 7 999 евро 

СПО включително (измерен в стандартен производствен обем, СПО) и над 50 % от СПО е от 

секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени 

култури"; 

г) са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, 

вкл. сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански 

култури; 

д) са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, 

използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; 

е) са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона 

за малките и средните предприятия. 

Какви дейности се подпомагат  
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По процедурата се подпомагат проекти, които спомагат за преструктурирането, 

повишаване на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства, 

чрез инвестиции в добавяне на стойност към произвежданите селскостопански продукти. 

Подпомаганите проекти водят до подобряване на цялостната дейност на малките 

земеделски стопанства чрез: 

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

използването им; 

б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии; 

в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция; 

г) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС; 

д) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини; 

е) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; 

ж) подобряване на енергийната ефективност в предприятията; 

з) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд; 

и) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени 

подсектори, 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; 

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

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

д) етеричномаслени и лекарствени култури; 

е) гроздова мъст, вино и оцет. 

 

ВАЖНО  

 Проектите, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в продукти ИЗВЪН 

приложение № І от ДФЕС или памук са допустими за подпомагане, АКО се 

изпълняват на територията на селските райони на страната. 
 

Какви са допустимите разходи  
По процедурата малките стопанства могат да кандидатстват за: 

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, 

свързани с преработката и/или маркетинга, вкл. такива, използвани за опазване компонентите на 

околната среда; 

2. Закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и 

инсталирането им, в т.ч. оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата,  

 

разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на 

производствения процес; 

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане  
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и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,  

предназначени за дейностите по  преработката и/или маркетинга; 

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

изпълнение на проекта, предназначени за преработката и/или маркетинга на територията на селски 

район (съгласно списък); 

5. Закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, вкл. 

чрез финансов лизинг; 

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

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

7. 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 проектното 

предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от 

общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 6. 
 

ВАЖНО:  

 За разходи за строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без 

данък върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока от 50 000 лв., както 

и за разходи за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на 

бенефициента, без данък върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока 

от 30 000 лв., бенефициентът провежда процедура за избор на изпълнител по реда 

на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 

оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от 

бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, след сключване на 

административния договор.  

 

Какъв е общият бюджет на процедурата  
3 295 760 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата. 

 

Какви са финансовите условия за подпомагане  
2 444.75 лв. е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, 

представено от един кандидат по процедурата. 

 

146 685 лв. е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, 

представено от един кандидат по процедурата. 

 

 

Какъв е процентът на съфинансиране  
Финансовата помощ е в размер на 60 % от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи, а за проекти, включващи инвестиции в преработка на продукти от  
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приложение № І от ДФЕС в продукти ИЗВЪН приложение № І от ДФЕС, финансовата помощ 

е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите  
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, 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. Крайният срок е до 15 септември 2023 г. 

Какъв е начинът на подаване на проектите  
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран 

формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: 

http://eumis2020.government.bg/.  

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 

2020 и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. 

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се 

осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на 

кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. 

Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната 

кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.  

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е 

асоцииран профила в ИСУН 2020. 

Кой е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 4.2.2  

 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 23 декември 2019 г. 

 

Кой и по какъв ред ще оценява проектите  
Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна 

комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). 

Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

http://eumis2020.government.bg/
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Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административното съответствие 

и допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка. 

 

След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, на 

интернет страницата на ДФЗ - РА (www.dfz.bg) и в ИСУН 2020 се публикува списък с 

проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени 

основания за това. Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне могат 

да подадат възражения пред ръководителя на УО на ПРСР в едноседмичен срок от съобщението 

в ИСУН 2020. 

Оценката се извършва при спазване на реда, определен в Закона за подпомагане на 

земеделските производители, ЗУСЕСИФ, ПМС № 162/2016 г. и приложимото Европейско 

законодателство. 

Къде мога да намеря подробна информация  
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за 

изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за 

обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването  

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: 

rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да 

съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за 

всички кандидати. 

 

 

Какви ще са приоритетите при подбор на проекти  

Критерии и методика за оценка на проектните предложения по подмярка 4.2.2 са → 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
mailto:rdd@mzh.government.bg
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№ Критерий за подбор Минимално изискване 
Максимален  

брой точки 

Приоритет № 1 „Проекти, насърчаващи заетостта“  25 

1.1 

Проекти, предвиждащи 

разкриването на нови 

работни места и запазване 

на съществуващите 

работни места 

Проектното предложение предвижда преработка САМО на 

собствени суровини  
10 

1.2 

С извършване на инвестицията кандидатът ще запази броя на 

съществуващите към предходната на кандидатстването година 

работни места /броят работни места трябва да е по – голям 

от „0“/ 

5 

1.3 

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде най-

малко 1 ново работно място и ще запази броя на 

съществуващите към предходната на кандидатстването година 

работни места  

10 

1.4 

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде най-

малко 2 нови работни места и ще запази броя на 

съществуващите към предходната на кандидатстването година 

работни места  

15 

Приоритет № 2 „Инвестиции на територията на по-слабо развити райони“ 20 

2.1 

Проекти, които се 

изпълняват на територията 

на селски райони 

Предвидени инвестиции по проекта ще се извършат на 

територията на селски райони 
10 

2.2 

Проекти, които се 

изпълняват на територията 

на Северозападен район 

Най-малко 50 % от инвестициите, предвидени по проекта се 

изпълняват на територията на Северозападен район на 

страната - област Плевен 

3 

2.3 

Най-малко 50 % от инвестициите, предвидени по проекта се 

изпълняват на територията на Северозападен район на 

страната - област Ловеч 

5 

2.4 

Най-малко 50 % от инвестициите, предвидени по проекта се 

изпълняват на територията на Северозападен район на 

страната - област Видин, област Враца и област Монтана 

10 

Приоритет № 3 „Проекти, въвеждащи нови процеси и технологии, целящи опазване на околната 

среда 
5 

3.1 

Проекти, въвеждащи нови 

процеси и технологии, 

целящи опазването на 

околната среда 

В проекта са включени инвестиции свързани с въвеждане на 

нови за стопанството процеси и технологии, целящи опазване 

на околната среда 

5 

Приоритет № 4 „Проекти, които предвиждат въвеждане на ефективни технологии за намаляване на 

емисиите 
5 

4.1 

Проекти с инвестиции за 

намаляване на емисиите 

при производство на 

енергия от биомаса 

Проектното предложение включва разходи за инвестиции в 

котли на твърдо гориво и същите са в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 

април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво 

(OB L 193, 21 юли 2014 г.). 

5 

Максимален брой точки 55 

 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 т. по критериите за подбор. 

 

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 28 октомври 

2019 г. въз основа на публикуван от МЗХГ в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с 

документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eumis2020.government.bg/

