
5. Описание на мерките: Проект за изменение на осн. чл.39, т.1 от Наредба 22/2015г. 

ПРСР  

МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" 
Описание на мярката и нейните цели: 
"Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване 
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:  

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в 
стопанствата; 

2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, 
модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната 
ефективност; 

3. опазване на компонентите на околната среда; 
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство; 
5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските 

стопани 
Финансовата помощ по тази наредба мярка се предоставя в съответствие с принципите 
на добро финансово управление, публичност и прозрачност. 
Географски обхват на мярката – цялата територия на МИГ- Разлог. 
 
Допустими дейности: 
По мярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат проекти, които 
водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални и/или нематериални активи; или 

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 
земеделски продукти; или 

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 
вредните емисии и отпадъци; или 

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти. 
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; 

 признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от 
полза на цялата група или организация на производители и са свързани с 
основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на 
земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на 
продукцията за продажба. 



Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктът е памук или продуктите са в 
обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския 
съюз. 
Допустими за подпомагане са само дейности, който ще се изпълняват на 
територията на община Разлог. 
Не се допускат за подпомагане дейности, посочени в чл.6 от Наредба №9 от 21 март 
2015год. за прилагане на подмярка 4.1“Инвестиции в земеделски стопанства“ от  
ПРСР 2014-2020год.  
 
Допустими кандидати: 
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто 

минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е по-
голям от левовата равностойност на 8000 евро;   

2. Кандидати, юридически лица, които могат докажат доход от земеделска дейност 
и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ; 

3. Признати групи производители и признати организации на производители на 
земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 
„Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

4. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват 
и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за 
кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по-горе; 

5. Кандидатите трябва да имат седалище за еднолични търговски и юридическите 
лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на 
община Разлог; 

6. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на 
дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно 
описани в представения БП; 

7. Критериите за допустимост по отношение на минимален СПО от 8000 евро и 
доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за 
кандидати, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции 
в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на 
„етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически 
култури. 

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са: 
1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана 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 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; 

Коментирал [ВН1]:  Текстът отпада, защото Наредба № 9 от 
21.03.2015 г. е отменена.  



3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, 
други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 
биоенергия; 

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, 
включително чрез финансов лизинг; 

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 
оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както 
и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за 
млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6; 

7. 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; 

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за 
изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности 
на територията на община Разлог; 

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 
транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 
хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 
транспортиране на живи животни и птици; 

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 
свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 
стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за 
сертификация; 

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 
13. 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 заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, 
включ. в т. 1 - 12.  

Не се допускат за подпомагане разходи, посочени в чл.33 от Наредба №9 от 21 март 
2015год. за прилагане на подмярка 4.1“Инвестиции в земеделски стопанства“ от  
ПРСР 2014-2020год.  
Финансова помощ не се предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба №22 
от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2“Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-
2020г. 

Коментирал [U2]: Текстът отпада, защото Наредба № 9 от 
21.03.2015 г. е отменена. Заменя се с препратка към чл.21 от 
Наредба 22, в който са описани всички недопустими разходи за 
проект по Стратегия за ВОМР. 
 



 
Финансови условия и интензитет на помощта: Минимален размер на допустимите 
разходи – левовата равностойност на 5 000 евро. 
Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 
евро.Размерът на финансовата помощ е от 50% до 90% от допустимите разходи в 
зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 100 000 
евро 
Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 
№ Критерии за избор Точки 
1 Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори 

в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, 
етерично маслени и медицински растения, животновъдство; 

25 

2 Проектът е за биологично производство; 20 
3 Проектът осигурява допълваща заетост - до 2 работни места 

- 5 точки; над 2 - 10 точки; 
10 

4 Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за 
създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни 
стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и 
периода 2014 - 2020 и не са получавали подпомагане по 
Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, 
с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство. 

10 

5 Проектът повишава енергийната ефективност на 
стопанството  

5 

6 Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското 
стопанство  

15 

7 Проектът е с интегриран подход и допринася за 
насърчаване на кооперирането между производителите, 
включително за дейности свързани с опазване на околната 
среда и постигане на стандартите на ЕС. 

15 

  Общо 100 
Проекти получили „0“ точки от оценка не се предлагат за класиране от 
Комисията за избор на проекти (КИП) и не се допускат за подпомагане. 

 

МЯРКА 4.2 "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" 
Описание на мярката и нейните цели: "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, 
икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от 
хранително-преработвателната промишленост чрез:  

1. по-добро използване на факторите за производство; 
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги 

на доставка; 
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 



4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 
5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната 

среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти; 
6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и 

предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на 
МИГ; 

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя в съответствие с принципите на 
добро финансово управление, публичност и прозрачност. 
Географски обхват на мярката – цялата територия на МИГ- Разлог. 
Допустими дейности: 
По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 
се подпомагат проекти с включени в тях дейности, които водят до подобряване на 
цялостната дейност 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. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или 
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, 

и/или 
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или 
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани 
производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански 
продукти: 

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 
наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти; 

2. месо и месни продукти; 
3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
5. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 
6. 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; 



7. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 
8. 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 чл. 26 от Наредба 20 от 27.10.2015 г.   и при условие, че енергията ще се използва за 
собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от избраните 
производствени сектори.  
1/Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници  ще се предоставя само за покриване нуждите на предприятията. 
2/ По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна 
енергия и/или енергия за охлаждане. 3/Проекти с включени инвестиции за 
производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за 
собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят 
необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на предприятието. 
4/ Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да 
надвишават мощност от 1 мегават. 5/ За проекти с инвестиции за производство на 
биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база. 
6/Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по 
подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия. 7/ Използваните 
суровини от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, 
маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи с цел производство на 
биоенергия, включително биогорива се ограничават до 20%. 8/Ограниченията от 20% 
не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за 
фуражи. 
 
Допустими за подпомагане са само дейности, които ще се изпълняват на 
територията на община Разлог. 
Не се допускат за подпомагане дейности, посочени в чл.6 от Наредба №20 от 27 
октомври 2015год. за прилагане като недопустими в описанието на подмярка 
4.2“"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от  ПРСР 
2014-2020год.  
Допустими кандидати: 
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто 

минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-
малък от левовата равностойност на 8000 евро;   

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 
финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на 
производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;  

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 
4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите и да имат седалище на територията на община Разлог. 
5. Кандидатите трябва да представят бизнес план /БП/по образец, който съдържа 

подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а 
в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи - за 10-
годишен период. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на 
земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските 

Коментирал [u3]: Чл. 39, т. 1. Препратката към отменената 
Наредба 20 се заменя с условията по подмярка 4.2. от ПРСР 
2014-2020 г. за този вид инвестиционни разходи. Замяната на 
текста не води до изменение в предварително одобрените 
условия по мярката. 

Коментирал [U4]: Отпада, защото Наредба № 9 от 21.03.2015 
г. е отменена.  



стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез 
прилагане на планираните инвестиции и дейности.  

Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не 
са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните 
предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 
2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярка 4.2 по 
ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, 
надвишаващ посочените в Стратегията за ВОМР на „МИГ Разлог“ максимални 
размери.  
Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са 
включени в Централната база Данни  на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.  
Допустими 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 на 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, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 
средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 
продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 

4. 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; 

5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 
Съюза, включително чрез финансов лизинг; 

6. 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; 

7. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 
8. 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 икономическа устойчивост на 
проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 1 - 7. 

Не се допускат за подпомагане разходи, посочени в чл.31 от Наредба №20 от 
27.05.2015год. за прилагане на подмярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти от  ПРСР 2014-2020 
Финансова помощ не се предоставя за разходи, посочени в чл. 21 от Наредба №22 от 
14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 
 
Финансови условия и интензитет на помощта: 

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 15 000 
евро. 
Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 
евро. 
Размерът на финансовата помощ е до 50% от допустимите разходи, но не повече 
от левовата равностойност на 100 000 евро 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест: 
№ Критерии за избор Точки 

 
1 Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между 

земеделските производители и предприятия от – 
преработвателната промишленост на територията на МИГ; 

30 

2 Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, 
преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на 
продукти, произвеждани на територията на МИГ; 
 

15 

3 Проектът е свързан  с внедряване на иновации 10 
4 Проектът е за преработка на биологични продукти  5 
5 С проекта  се въвеждат нови процеси и технологии, целящи 

опазването на околната среда.  
10 

6 Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни 
места - минимум 1 ново работно място и запазване на 
съществуващи работни места 

30 

  Общо 100 
Проекти получили „0“ точки от оценка не се предлагат за класиране от 
Комисията за избор на проекти (КИП) не се допускат за подпомагане. 

 
 
 
 

 
 
 

Коментирал [U5]: Текстът отпада, защото Наредба № 9 от 
21.03.2015 г. е отменена. Заменя се с препратка към чл.21 от 
Наредба 22, в който са описани всички недопустими разходи за 
проект към СВОМР. 
 



 


	5. Описание на мерките: Проект за изменение на осн. чл.39, т.1 от Наредба 22/2015г.

