
Процедура чрез подбор на проектни 
предложения№ BG06RDNP001- 4.009    

подмярка 4.1.2 “Инвестиции в земеделски 
стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства”
от ПРСР 2014-2020



РЕЗЮМЕ

Кой може да Кандидатства 

Допустими кандидати по процедурата са:

1. физически лица;

2. еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица;

3. кооперации;

4. признати групи или организации на производители.

Кандидатите по процедутара трябва към датата на кандидатстване:

	да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските стопани;

	да имат минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското стопанство в границите между 
левовата равностойност от 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите 
“Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци” и/или “Етеричномаслени и лекарствени култури”, (изчислен по 
таблица съгласно Приложение №1 от комплекта документи за кандидатстване);

	да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, 
помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;

	да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 
от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

	да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на ЗМСП 

ВАЖНО: 

	Доказване на минималният СПО с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година не е допус-
тимо. 

	Минималният СПО на стопанството за кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от 
усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез представяне на протокол на БАБХ за унищожаване/
убиване на животните, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в животновъдния 
обект към датата на подаване на проектното предложение. Условието се счита за изпълнено, ако отглежданите 
животни са унищожени/убити не по-рано от 1 януари 2019 година. В тези случаи, кандидатите поемат ангажимент 
да възстановят унищожените/убитите животни в животновъдния обект, като посочват краен срок, в рамките на 
който ще се извърши възстановяването. 

	При кандидатстване за колективна инвестиция, условията за допустимост на кандидатите трябва да са 
изпълнени от всички членове на групата или организацията на производители. За признати групи и организации на 
производители на земеделски продукти условието да са собственици или ползватели на действащи животновъдни 
обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД се счита за изпълнено, когато над 50 % от членовете са собственици 
или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД, с които участват в съответната група 
или организация.

	 ВАЖНО: До 16 септември Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатно проектни 
предложения на кандидатите по подмярка 4.1.2



КаКви са допустимите за финансиране дейности 

Подпомагането по процедурата има за цел да спомогне за подобряване на цялостната дейност на земеделските 
стопанства чрез: 

	модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или;

	подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или;

	създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за 
производство на мед, или;

	повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или;

	производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или;

	инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или;

	инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, в случаите на чл. 17, ал. 6 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, приложими за съответните стопанства, или;

	изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения 
за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи 
в стопанствата.

ВАЖНО: 

	Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за 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. Земеделските 
продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение № 2.

	Когато безвъзмездна финансова помощ се предоставя на признати групи или организации на производители  
за инвестиции пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, 
съхранение и подготовка на продукцията на своите членове.

за КаКво може да се Кандидатства 

Допустими за подпомагане са разходи за:

	Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското 
производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

	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;

	Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство 
на биоенергия;

	Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;

	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; 

	Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, 
предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 8;



	Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи 
изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, 
включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване 
за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за 
дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;

	Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

	За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

	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 проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто 
от общия размер на допустимите разходи по проекта.

за КаКво не може да се Кандидатства 

Недопустими за подпомагане са разходи за:

	Закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

	Закупуване на лизинг на недвижима собственост;

	Данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;

	Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, 
възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи 
за неустойки и такси, режийни разходи;

	Принос в натура;

	Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

	Търговия на дребно;

	Закупуване на права за производство на земеделска продукция;

	Закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;

	Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен 
софтуер, за частта над пазарната им стойност;

	Свързани с плащания в брой;

	Инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи;

	Закупуване на кошери и пчелни майки;

	Транспортни средства с изключение на земеделска техника;

	За строително-монтажни работи и/или създаване на трайни насаждения, извършени преди посещението на 
място;

	За инвестиционни разходи свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на 
съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти;

	Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

КаКъв е бюджетът на процедурата 

9 779 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП).



КаКви са финансовите условия за подпомагане  

	2 444,75 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение.

	48 895 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един 
кандидат.

	136 906 лева е максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни 
инвестиции

КаКъв е % на субсидията 

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер на от 60 %  до 80 % от общия размер на допустимите 
за финансово подпомагане разходи и се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и 
платени допустими разходи.

имам ли право на авансови и/или междинни плащания по проеКта 

БФП по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Авансово плащане:

- допустимо е не повече от 1 път за периода на изпълнение на проекта; 

- максималният размер на авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената БФП по проекта, а 
минималният е в размер, надвишаващ 10 % от стойността на одобрената БФП;

- извършва при условие, че е заявено от ползвателя и е предвидено в административния договор;

- искане за авансово плащане може да бъде подадено не по-късно от 6 месеца преди крайната дата за изпълнение на 
одобрения проект по сключения административен договор:

- Когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от бенефициента на безусловна и неотменима 
банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА в размер 100% от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане:

- извършва се при условие, че е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за предоставяне на 
БФП;

- допустимо е не повече от 2 пъти за периода на изпълнение на проекта;

- допустимо е за одобрена обособена част от инвестицията;

- може да бъде заявено не по-късно от 4 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на одобрения проект 
по административния договор.

БФП се изплаща след извършване на цялата инвестиция чрез окончателно плащане. 

ВАЖНО: Междинно и окончателното плащане се извършва в 90-дневен срок от постъпване на искането за 
плащане на бенефициента при спазване на изискванията на административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

в КаКъв сроК трябва да бъдат изпълнени проеКтите 

Считано от датата на подписването на Административния договор за предоставяне на финансова помощ одобреният 
проект се изпълнява в срок: до 24 месеца.

Крайният срок за изпълнение на проектите 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 ЕДИНСТВЕНО 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.gov-
ernment.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.

ВАЖНО: За кандидатите, които не са регистрирани в Интегрирана система за администриране и контрол 
(ИСАК), се издава уникален регистрационен номер (УРН) по служебен път.

Кой е Крайният сроК за подаване на проеКти по подмярКа 4.1.2 

17:30 часа на 18 септември 2020 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 ДФЗ.

Оценката на проектните предложения включва:

Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения по 
процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата; 

Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);

Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ВАЖНО: Разплащателна агенция задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР 
и трайни насаждения в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения. 

Когато размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия 
бюджет на процедурата, ДФЗ-РА извършва предварителна оценка на проектните предложения по критериите 
за оценка. Комисията на ДФЗ изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият 
брой точки за всеки проект по всеки критерий. Общият списък се публикува на интернет страницата на ДФЗ 
(www.dfz.bg). Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на Управляващия орган (УО) на 



ПРСР 2014-2020 в 14-дневен срок от публикуването на списъка. След разглеждане на всички постъпили 
възражения и въз основа на извършената предварителна оценка ДФЗ изготвя и публикува на интернет 
страницата си списък на: а) проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който 
не надвишава с повече от 30 % бюджета на процедурата, вкл. проектните предложения, получили еднакъв 
брой точки; б) всички проектни предложения, извън посочените в буква „а“.

ВАЖНО: След оценяване на проектните предложения и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто, и 
преди класиране се извършва оценяване и на проектните предложения до 110 на сто от бюджета по настоящата 
процедура.

Оценката за АСД се извършва във основа на критериите съгласно Приложение № 15 към Условията за 
кандидатстване. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, подлежат на по-нататъшно 
разглеждане и оценка. 

След приключване на оценката на АСД, на интернет страницата на ДФЗ (www.dfz.bg) и в ИСУН 2020 се 
публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до ТФО с посочени основания за това. 

Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до ТФО, могат да подадат възражения пред 
изпълнителния директор на ДФЗ-РА. Изпълнителният директор на ДФЗ – РА издава мотивирано решение, с което 
отказва предоставянето на БФП по отношение на всеки от кандидатите, включен в списъка на предложените за 
отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им. Кандидатите, чиито проектни предложения са 
предложени за финансиране, се поканват за сключване на Административен договор.

ВАЖНО: 

	Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на Административни договори 
за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. ДФЗ - РА не носи отговорност ако поради 
грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават 
кореспонденцията с ДФЗ - РА.

	Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали 
успешно оценка на административното съответствие и допустимостта

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. Разясненията 
се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока 
за кандидатстване.



№ Критерии Минимално изискване Максимален 
брой точки

1 Проекти, които се изпълняват в сектори “Животновъдство” и “Плодове и зеленчуци” 35

1.1.

Проекти на кандидати, които към момента на подаване 
на Формуляр за кандидатстване имат регистрирани 
животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни 
животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от 
сектор “Плодове и зеленчуци” 

В случай че СПО на земеделското 
стопанство на кандидата към дата на 
подаване на заявление за подпомагане 
включва култури и/или животни съгласно 
Приложение № 16, 1 евро СПО, формиран 
от отглежданите към  дата на подаване на 
заявление за подпомагане култури и/или 
животни от Приложение № 16 се умножава 
по коефициент 0,0044

35

2

Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на 
земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 
2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) 2092/91 

20

2.1.

Проекти на кандидати, чиито стопанства са 
сертифицирани за биологично производство на 
земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент 
на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
2092/91

В случай че СПО на земеделското 
стопанство на кандидата към дата на 
подаване на заявление за подпомагане 
включва култури и/или животни, отглеждани 
по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран 
от отглежданите към дата на подаване на 
заявление за подпомагане култури и/или 
животни по този начин, се умножава по 
коефициент 0,0025

20

3 Проекти на земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони 25

3.1.

Проекти на кандидати,  чиито животновъдни обект/
обекти(ако е наличен такъв) и минимум 50% от 
използваните земеделски площи са разположени  
в планински и необлагодетелствани райони 
съгласно Наредбата за определяне на критериите за 
необлагодетелстваните райони и териториалния им 
обхват - приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, 
бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.

* 25

4 Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или 
иновации в стопанствата 10

4.1. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на 
енергийната ефективност в стопанствата

Инвестициите по проекта водят до 
повишаване на енергийната ефективност с 
минимум 5 % за земеделското стопанство

10

4.2. Проекти с инвестиции и дейности за иновации в 
стопанствата

Над 30 % от допустимите инвестиционни 
разходи по проекта са свързани с иновации в 
стопанството

10

5 Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване 4

5.1.

Проекти с включени инвестиции за напояване в 
рамките на земеделското стопанство, представени от 
кандидати земеделски стопани, членове на сдружение 
за напояване

* 2

5.2.

Проекти с инвестиции за напояване, при които се 
използва вода от инфраструктура с по-малки загуби 
и по-висока ефективност при използване на водните 
ресурси

Проекти с инвестиции за напояване, за 
които е осигурено или ще бъде осигурено 
използването на вода от клон на Напоителни 
системи или от Сдружение за напояване в 
обхвата на съответния речен басейн, за които 
е налице по-висок коефициент на настоящ 
КПД на напоителните системи

2

Максимален брой точки 94 точки

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 10 т. по критериите за оценка.

КаКви са Критериите за оценКа на проеКтите по подмярКа 4.1.2 



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

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 5 август 2020 
г. въз основа на публикуван в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с документи 
по Процедура чрез подбор  №BG06RDNP001-4.009 на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции 
в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания към процедура BG06RDNP001-4.009 - 
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. «Инвестиции в земеделски стопанства» 
по Тематичната подпрограма от мярка 4 «Инвестиции в материални активи» от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г

ВАЖНО: 

	Бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за допустимост, критерии за оценка, ангажименти и 
други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, до изтичане на срок за мониторинг, определен, 
както следва: 

- три години, считано от окончателното плащане по Административния договор– за бенефициентите, чиито 
предприятия имат статут на микро-, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на Закона за малките и 
средните предприятия (ЗМСП) или 

- пет години, считано от датата на изплащане на окончателното плащане по административния договор – за всички 
бенефициенти, които не са МСП.


