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ВъВедение

www.zazemiata.org

През последните години едно от основните направления, по които За Земята работи 

е свързано с темите храни и земеделие. Нашето разбиране за селското стопанство, 

производството и дистрибуция на храни е, че те трябва да са изградени по начин, по 

който работят за околната среда и обществото, а не в тяхна вреда. Основните хора, 

които определят политиките, правилата и стандартите, свързани с храната ни следва 

да бъдат производителите и потребителите. 

Настоящият наръчник беше създаден с цел да помогнем на земеделските производители 

и най-вече на малките, младите и биопроизводителите сред тях. Първите две части от 

него са фокусирани върху най-важните неща за стартирането на земеделски бизнес: 

регистрационни режими, добри практики, стандарти и пазари. Третата част предста-

вя Общата селскостопанска политика на Европейския съюз 2014-2020, като смятаме, 

че всеки земеделски производител следва да е запознат с нея, защото тя има пря-

ко въздействие в сектора на селското стопанство, като задава основните му посоки 

за развитие. Това става най-вече чрез въвеждането на правила относно финансовите 

стимули, които предоставя или т.нар. субсидии. Но за правилното разбиране на ОСП 

е важно да се познават и нейните цели и инструменти. Четвъртата и петата част 

на Наръчника представят как ще бъде прилагана ОСП през вече започналия програмен 

период в България: каква финансова подкрепа, при какви условия и по какви линии ще 

могат да се възползват от тях земеделските стопани в страната. Нашата оценка е, 

че поради немалкото новости в ОСП и голямата гъвкавост, която предоставя (особено 

ПРСР) е изключително важно още сега, в началото на програмния период, земеделските 

стопани да са запознати с нея. Това ще им помогне да изградят своята стратегия и 

да кандидатстват комплексно по различни мерки по време на програмния период, за да 

получат максимална подкрепа при реализиране на целите си.

Като допълнение към настоящия Наръчник ще можете да намерите допълнителни полез-

ни материали, които преценихме, че не е удачно да влизат в основния текст на сайта 

ни zazemiata.org и по-точно в секцията, посветена на ОСП. Ще се постараем да следим 

за актуализации и евентуални промени, касаещи темите на Наръчника, които също смя-

таме да публикуваме там.
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АВ Агенция по вписванията

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници

ВМОР

Водено от Общността Местно Развити; представлява надграждане на 

Подхода ЛИДЕР, при което стратегиите на МИГ по ЛИДЕР могат да фи-

нансират не само от ЕЗФРСР, и от други фондове на ЕС – например от 

ЕФРР, от ЕСФ, от ЕФМДР и т.н.

ВПС (Земи с ) Висока природна стойност

ГП / ОП Група производители/ Организация на производители

ДП Директни плащания

ДФЕС
Договор за функциониране на ЕС; Приложение 1 към Договора указва коя 

продукция да се счита за земеделска 

ДФЗ, ДФ 

„Земеделие“
Държавен фонд „Земеделие“

ДФЗ-РА Държавен фонд Земеделие – Разплащателна Агенция

ЕК Европейска Комисия

ЕП Европейски Парламент

ЕС Европейски Съюз

ЕПИ Европейско Партньорство за Иновации

ЕЗФРСР Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските райони

ЕПЖ / ДПЖ Едри преживни животни / Дребни преживни животни

ЕСИФ Европейски Социален и Инвестиционни Фондове

ЕСФ Европейски Социален Фонд

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие

ЕФМДР Европейски Фонд за Морско Дело и Рибарство

ЖО Животновъден обект

ЗВД Закон за ветеринарномедицинската дейност

ЗДДФЛ Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗК Закон за кооперациите

ЗПЗП Закон за Подпомагане на Земеделските Производители

ЗС/ЗП Земеделски стопани / Земеделски производители

МИГ Местна Инициативна Група по Подхода ЛИДЕР/ВМОР

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МСП Малки и средни предприятия

ПолзВАни�СъкРАщения
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НАП Национална агенция по приходите

НИРД Научно – изследователска и развойна дейност

ОДБХ Областна дирекция по безопасност на храните

ОДЗ Областната дирекция "Земеделие"

ОПРР Оперативна програма Региони в Растеж, финансирана от ЕФРР

ОСП Обща селскостопанска политика

ОДЗ Областна дирекция "Земеделие"

ПРСР Програма за развитие на селските райони

СЕПП Схема за единно плащане на площ

СМР Стратегия за местно развитие по Подхода ЛИДЕР

СП Споразумение за Партньорство

СПО

Стандартен производствен обем1: Стандартният производствен обем 

е средната парична стойност на земеделската продукция от стопан-

ството за всеки земеделски продукт от конкретен регион. СПО се 

изчислява от страните членки на хектар или на глава животно, като 

се ползват средните данни за период от 5 последователни години. На-

пример, СПО 2007 покрива календарните години 2005-2009 (изключение 

прави СПО за 2004 г., което е изчислено на база средните стойност 

за три години: 2003-2004 и 2005). СПО на стопанство се получава при 

умножаването на СПО на всички видове първична продукция на стопан-

ствата по хектарите или броя на главите животни на стопанството. 

Коефициентите за СПО се изразяват в евро, а икономическият размер 

на стопанството се изразява като общата стандартна продукция на 

стопанството, изразена в евро. Стопанствата могат да се групират 

в различни класове, границите на които също се посочват в евро.

СЧ Страна членка на ЕС

ТЗ Търговски Закон

1  Източник: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_en.cfm

www.zazemiata.org

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_en.cfm
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1.�обща�информация

Когато стартирате или развивате земеделска дейност, е много важно да погледнете 

от бизнес гледна точка, за да имате по-големи шансове за успех. За да изкарвате дохо-

да си от земеделие, трябва да добавите и умения за управление и развитие на стопан-

ството като бизнес. 

Фермерите, които постигат успехи в стопанствата си, използват доказани управлен-

ски практики в различни области от своята работа. Сред настоящите практики в сто-

панствата в България лесно могат да се откроят онези, които създават предпоставки 

за успешно практикуване на земеделие като успешен малък (семеен) бизнес и такива, 

които могат да се превърнат в спънка пред развитието на вашата ферма. Сред поло-

жителните се открояват няколко от ключова важност:

 регистриране на стопанството като животновъден обект в задължителния ре-

гистър на БАБХ и/или регистрация на земеделския производител съгласно Закона 

за подпомагане земеделските производители;

 използване на подходяща за района агротехнически практики, сортове семена, 

породи животни;

 наличие на техника и механизация, която да рационализира и облекчава работата 

на земеделеца и да увеличава ефективността на фермата/стопанството;

 консултиране с опитен фермер или специалист (агроном, зооинженер, ветеринар) 

при избор на подходящо място, сорт, порода, агротехника и др;

 постоянно повишаване на квалификацията и добра информираност за новите ме-

тоди, технологии и практики в земеделието; 

 грижа за доброто здраве на растенията и/или животните в стопанството, адек-

ватен мониторинг на състоянието им, договор с обслужващ агроном и/или вете-

ринар и др.;

 административно управление на фермата – водене на финансова отчетност 

на стопанството (опростено счетоводство), събиране и класиране на изрядна 

документация на фермата (за данъчни цели, за регистрационни / разрешителни 

режими, досиета на клиентите, информация за доставчици и партньори, онлайн 

регистрации и др.;

 изготвяне и прилагане на бизнес план за развитие на фермата за 3-5 години напред; 

 прилежно опаковане и етикиране на земеделския продукт за реализацията му на 

пазара, с грижа за добрия външен вид и представителност на продукта;

 практикуване на директни продажби на локален пазар (виж повече на стр. 51-54).

Практики, които не трябва да използвате или трябва да прекратите:

Сред лошите практики в българските стопанства, най-често се срещат липсата на 

всякаква формална регистрация на стопанството, продажба на стоките без докумен-

ти, не се води отчетност и документация. Тези грешки, които фермерите допускат, 

водят най-често до невъзможност за развитие на бизнеса, трудности и не рядко фалит 

и отказ от земеделска дейност. Земеделието е бизнес и като такъв има нужда от съ-

вестно събиране на информация и добро управление.

I.��добРи�ПРАктики�и�СПАзВАне�нА�изиСкВАния�ПРи�
СтАРтиРАне�нА�бизнеС�В�СелСкото�СтоПАнСтВо
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2.�Регистрации

2.1. Регистрация като животновъден обект

Регистрирането като животновъден обект е първата административна стъпка при 

създаването на земеделско стопанство, в което се отглеждат животни. В изпълнение 

на Закона за ветеринарно медицинската дейност и други специфични регулации, всяка 

животновъдна ферма трябва да е регистрирана като животновъден обект (ЖО) в 

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) на чиято територия се намира 

стопанството, към Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Въпреки задължителния характер на това изискване, все още голям процент от 

малките и семейни ферми не са регистрирани, което ги ограничава да могат да 

продават легално продукцията си. Най-честите причини за това са неосведомеността 

на много фермери за ползите, важността и конкретните стъпки за регистрация. За да 

бъде регистрирано едно стопанство, което отглежда животни, като животновъден 

обект е необходимо фермерът да се запознае с реда и условията за регистрация, както 

и да посети ОДБХ в съответния областен град, където се намира стопанството му 

(виж Чл. 137. от Закона за ветеринарномедицинската дейност). Много е важно, стопан-

ството му да отговаря на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 

обекти, описани в Наредба № 44 от 20 Април 2006 г. За ветеринарномедицинските изи-

сквания към животновъдните обекти. 

Образци на документи на БАБХ можете да намерите на страницата на БАБХ.

2.2. Регистрация на земеделски производител

В случай, че произвеждате продукти от растителен или животински произход, които 

предлагате на пазара чрез продажба на едро или чрез директни продажби, трябва да 

се регистрирате като земеделски производител съгласно чл. 5 на Наредба № 3 от 29 

Януари 1999 Г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, 
изготвена съгласно чл.7, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Регистрирането като земеделски производител става след попълване на анкетна 

карта и анкетен формуляр, които след заверка от самия фермер (в случай на 

животновъдство и от официалния ветеринарен лекар / кмета на населеното място), 

се подават в Общинската служба „Земеделие“.

На регистрация като Земеделски производител подлежат юридически лица, еднолични 

търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя 

и/или осъществяват производство на земеделска продукция (чл.3, ал.1 от Наредба №3 

от 1999 г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители). 

Регистрацията се извършва в Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния 

адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юридическото 

лице. Регистрацията става с попълване на анкетни карти и формуляр. Регистрация 

може да се извърши и в общинските служби по земеделие, където се предоставят 

безплатни анкетни карти с анкетни формуляри. Когато земеделският производител 

стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, трябва 

да попълни отделни анкетни формуляри.

http://www.babh.government.bg/
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512300
http://lex.bg/laws/ldoc/2135525777
http://lex.bg/laws/ldoc/2135525777
http://www.babh.government.bg/bg/Page/examples-health-care/index/examples-health-care/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334
http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656
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Регистрираните земеделски производители имат правото: 

	Да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земедели-

ето (НССЗ);

	Да получават безплатна информация, анализи и прогнози от общинските служби 

по земеделие;

	Да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Национал-

ната служба за съвети в земеделието; 

	Да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда 

на чл.55 от Закона за стоковите борси и тържища и на чл.10а ЗПЗП. (чл.6, ал.2 от 

Наредба №3 от 1999 г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските 

производители).

Внимание: Щом стартирате дейност, трябва да отчитате приходите си от про-

дажби по съответния ред, да декларирате всички получени субсидии и финансова 

безвъзмездна помощ, както и да подавате годишна данъчна декларация ежегодно до 

31-ви март на годината, следваща годината на отчитане за юридическите лица и до 

30-ти април за физическите лица. Физическите лица могат да ползват 5% отстъпка 

от размера на данъка, ако подадат годишна данъчна декларация по електронен път 

до 31-ви март. 

Внимание: След регистрацията като земеделски производител, за да започнете 

официално дейност, трябва да обявите това в Агенция по вписванията (АВ) и да 

подадете декларация за самоосигуряване / осигуряване в Национална агенция по 

приходите (НАП), след което и да започнете да се осигурявате като земеделски 

производител. Минималните разходи за осигуровки на земеделски производител – 

физическо лице са приблизително 90 лв. месечно.

2.3. Регистрация за директни продажби

От края на 2010 г. насам, фермерите имат правото да продават пресни и преработени 

продукти от животински произход директно на крайни клиенти, като спазват 

изискванията на Наредба 26 от 26.10.2010 г. За специфичните изисквания за директни 

доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Регистрацията по Наредба №26 (съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от Наредбата) за директните 

доставки, дава право на фермера да извършава:

	Директната доставка до крайния потребител или до местни обекти за търговия 

на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки 

количества първични продукти – сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, 

яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба; 

прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата; отстрелян едър и дребен 

дивеч или месо от едър и дребен дивеч;

	Директна доставката на обработени и/или преработени в обект за търговия 

на дребно храни от животински произход, до други обекти за търговия на дребно 

като странична, локална и ограничена дейност.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135700088
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135700088
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Директни доставки могат да извършват земеделските производители и ловните 

стопанства, които отговарят на условията на Наредба №26 и са се регистрирали 

чрез подаване на заявление (по образец) до директора на Областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ). Директорът на ОДБХ вписва лицата в списък и им 

издава удостоверение за вписване, което съдържа данни за земеделското стопанство 

(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Наредба №26), както и номера и датата на издаденото удосто-

верение за вписване.

Обработка и/или преработка на храни по чл. 1, т. 2 от Наредба №26 се извършват в 

обекти за търговия на дребно, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните 

(виж. чл. 40 на Наредба №26). Фермерите, извършващи обработка и/или преработка на 

храни, подават заявление за регистрация до директора на ОДБХ, което съдържа инфор-

мацията по чл. 12, ал. 4 от Закона за храните, както и:

	Копие на удостоверение за регистрация на животновъдния обект, от който 

произхожда млякото;

	Копие от удостоверението за вписване по чл. 39, ал. 1 от Наредба №26;

	при преработка на сурово краве мляко – копие от удостоверение за разпределена 

индивидуална млечна квота за директни продажби;

	Копие от протоколите от анализ на проби сурово мляко по чл. 7, ал. 4 от Наредба №26;

	 Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 ЗВД.

При подаване на заявлението земеделските производители посочват съседната адми-

нистративна област, в която ще бъдат доставяни храните. Мобилна хладилна витри-

на се регистрира по реда на чл. 12 от Закона за храните.

Всички други видове преработени продукти, които се продават директно от фермата, 

трябва да бъдат произведени в обекти регистрирани по реда и условията на Закона за 

храните и съответните законови и подзаконови нормативни актове. 

2.4.  Регистрация в Национална агенция по приходите (НАП), издаване на 
документи за приходите, регистрация на касов апарат, отчитане на 
продажби и подаване на годишна данъчна декларация

След като се регистрирате за пръв път като земеделски производител, трябва да 

се регистрирате и в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в съответната 

административна област по адресна регистрация на физическото лице или по 

седалище на юридическото лице. След като се регистрирате в регистър БУЛСТАТ, 

информацията се прехвърля автоматично към НАП. Ако сте регистриран като 

физическо лице – земеделски производител, трябва да подадете декларация за 

регистрация на самоосигуряващо се лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално 

осигуряване. 

Когато извършвате продажби от фермата и получавате плащания в брой, трябва да 

издавате фискален касов бон (по реда на), а когато получавате плащанията по банков 

път, можете да издавате само фактура, без касов бон (по реда на чл. 3, ал. 1 от Наред-

ба № 18 от 13 Декември 2006 г. За регистриране и отчитане на продажби в търговски-

те обекти чрез фискални устройства). 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134685185
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134685185
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
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3.��Спазване�на�стандарти�и�изисквания�за�работа�в�селското�
стопанство

Когато стартирате бизнес в селското стопанство или преработка на храни, трябва 

да имате предвид, че дейностите подлежат на контрол на спазване на определение 

изисквания и стандарти за различните дейности. Най-често трябва да следите за спаз-

ването на следните изисквания, но за всяка специфична дейност е възможно да същест-

вуват и допълнителни изисквания или специфични стандарти:

Регистрираните земеделски производители – физически лица не са задължени да 

регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез фискално 

устройство (ФУ) / интегрирана автоматизирана система за управление на 

търговската дейност (ИАСУТД), когато извършват следните дейности:

	продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физиче-

ски лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на 

продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържи-

ща или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни; 

	продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой 

на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински 

и труднодостъпни места, с изключение на курортите. (виж чл. 4, т.2 и т.9 от 

Наредба № 18 от 13 Декември 2006 г. За регистриране и отчитане на продажби в 

търговските обекти чрез фискални устройства)

Когато за пръв път създавате земеделско стопанство като физическо лице, трябва в 

срок до 31-ви декември на същата календарна година да заявите как искате да отчита-

те доходите си от земеделска дейност. Съществуват две възможности:

	Да отчитате приходите и разходите си по реда на чл. 29а от Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – в този случай изготвяте отчет 

за приходи и разходи и заплащате данък само върху реализирана печалба от дей-

ността. Този начин на отчитане трябва да заявите изрично до края на годината, 

в която за пръв път сте регистриран като земеделски производител

или 

	Да отчитате дохода си от земеделска дейност по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ – 

в този случай имате нормативно признати разходи от получения брутен доход, 

след приспадането на които заплащате 10% данък. Този начин на отчитане е 

стандартния и ако не заявите друг начин на отчитане (виж предходната точка), 

автоматично почвате да се отчитате на база нормативно признати разходи за 

дейността. 

Важно: В случай, че сте пропуснали да направите избор за начина на отчитане 

на доходите от земеделска дейност или искате да промените заявения начин на 

отчитане, можете да направите нов избор най-рано след 5 последователни данъчни 

години (виж чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ)

http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631
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	Регистрация в БАБХ на растениевъдно стопанство и/или животновъдно сто-

панство

	Стандарти на Общността и Национални стандарти (повече информация 

може да получите от допълнителните материали, публикувани на страницата 

www. za zemiata.org в секцията ОСП и подсекцията на настоящия Наръчник)

	Стандарти и изисквания при преработката на храните

	Етикетиране на земеделските продукти и преработените земеделски продукти

	Продажби на крайни клиенти или на клиенти, обслужващи крайни клиенти (заведе-

ния за обществено хранене, обекти за търговия на дребно и др.)

Преди да започнете дейност е добре да проверите дали вашето стопанство (ще) 

спазва стандартите на Общността и стандартите за подобряване на условията в 

земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, 

хигиената и хуманното отношение към животните. Ако вече извършвате дейност 

е препоръчително веднага да направите справка за стандартите и изискванията, 

които се отнасят до вашия обем и вид дейност. Подробен, но не изчерпателен списък 

на стандартите можете да намерите в допълнителните материали, публикувани 

на страницата www.zazemiata.org в секцията ОСП и подсекцията на настоящия 

Наръчник.

Законът за храните и произтичащите от него нормативни актови имат отношение 

към дейности свързани с преработката на земеделски продукти в храни и продукти 

за консумация от крайни потребители. Доброто познаване на тези изисквания е 

задължително, ако се интересувате или вече извършвате дейности по преработка.

Етикетиране на продуктите

За да има по-добри условия за лоялна конкуренция при производството, продажбата и 

рекламата на храни, са въведени единни правила при етикетирането. Като се предос-

тавят данни за състава на храната, за фирмата-производител, за срока на годност на 

продукта и др. се дава възможност за по-висока информираност и защита на потре-

бителя и се улеснява информираният избор на потребителите. Когато етикетирате 

своите продукти, бъдете сигурни че отделяте внимание на следните приоритети – 

изчерпателност на информацията, подходящи езици, изисквания за размер на текста 

и т.н. Бъдете сигурни, че сте събрали цялата информация преди да започнете дизайна 

на етикетите. С това ще избегнете намалената яснота на етикета, ако се наложи да 

добавяте информация в последния момент. 

Изискванията свързани с етикетирането на различни земеделски продукти и храни мо-

жете да намерите в следните документи:

	Закон за храните

	Наредба № 5 за хигиената на храните

	Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните

	Наредба № 23/2001 за условията и изискванията за представяне на хранителна-

та информация при етикетирането на храните

	Регламент № 1924/2006 за хранителните и Прилага се директно здравните пре-

тенции за храните

http://www.zazemiata.org
http://www.zazemiata.org
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Етикетирането на някои продукти може да попада и под регулацията на специфично 

вертикално законодателство:

	Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти

	Наредба за изискванията към напитките от плодове

	Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека

	Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени

	Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека

	Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека

	Наредба за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати, пред-
назначени за консумация от човека

	Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и тра-

пезни води, предназначени за питейни цели

Продажби на крайни клиенти или бизнеси, обслужващи крайни клиенти

Ако искате да продавате освен на крайни клиенти и на клиенти, обслужващи крайни 

потребители, като заведения за обществено хранене и обекти за търговия на дребно 

с храни, трябва да спазвате всички изисквания свързани с тази дейност. В противен 

случай, тези бизнеси няма да искат да станат ваши клиенти. Тяхната дейност, 

също както вашата, подлежи на постоянен и строг контрол, тъй като се касае за 

безопасността на консумираните от човека храни и продукти. 

Имайте предвид, че в заведенията за обществено хранене и търговия на дребно с 

хранителни продукти се извършва входящ контрол на храните при приемането им, 

проверява се етикетирането на доставените храни, целостта на опаковката, 

както и наличие на признаци на развала. Продуктите, които продавате, трябва да 

са придружени с необходимите документи за произход и безопасност. Указанията на 

производителя за условията на съхранение трябва да са ясно посочени. При храните и 

продуктите, изискващи контролирана температура, трябва да се спазва и изискването 

за непрекъснатост на хладилната верига при транспортиране.

Транспортните средства, с които се транспортират храните, трябва да са в добро 

хигиенно състояние, да се почистват и дезинфектират редовно и да са снабдени със 

средства и оборудване за поддържане и наблюдаване на температурите, необходими 

за съхранение на храните, изискващи контролирана температура, така че да не се 

замърсяват или развалят превозваните продукти. 

4.��Проучване�на�пазари.�Възможности�за�навлизане�на�различни�
пазарни�ниши

Директни продажби 

Първото нещо, което трябва да проучите и обмислите, когато стартирате бизнес в 

селското стопанство е какво, как и на кого ще продавате. Преди да изберете проду-

кти, с които да стартирате директен маркетинг и продажби, е важно да изследвате 
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локалните пазарни възможности, които съществуват. Кои продукти в момента имат 

повишено търсене, а предлаганото количество и/или качество е ниско? Колко можете 

да разширите продажбите си на този пазар? Ако можете да увеличите продажбите си 

поне няколко пъти, пазарът изглежда привлекателен. Също така трябва да се поста-

раете продуктите ви да се отличават, което ще улесни продажбите в съответната 

търговска ниша. Много важен въпрос е дали начинанието, с което се захващате, има 

потенциал за печалба в сравнение със същите продукти произвеждани в големи мащаби 

от индустриални фермери и в дълга верига на добавената стойност. 

Имайте предвид, че избора на основна дейност, от която ще изкарвате основния си 

доход зависи и от спецификите на различните райони в страната, като едни райони ще 

са по-подходящи за развитието на едни основни дейности, а друг за други. 

Пазари, тържища и онлайн продажби

Пазарът винаги е бил най-краткият път един земеделски производител да достигне 

до своите крайни клиенти. Повечето населени места в страната имат изградени 

и работещи пазари и тържища в удобни локации за живеещите наоколо хора. 

Законодателството в подкрепа на фермерите задължава общинските съвети да 

предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от 

търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на плодове и 

зеленчуци, за ползване от регистрирани земеделски производители при продажба 

на произведена от тях земеделска продукция. (чл.10А от Закон за подпомагане на 

земеделските производители).

В последните години, прави впечатление, че се организират и много граждански и 

частни инициативи за промотиране на продукти със специфични характеристики като 

фермерски, здравословни, биологични и екологични храни. „Хранителните кооперативи“, 

„Фермерските пазари“ и онлайн платформите за директни продажба показват не 

само че има значително търсене за специфични продукти, но и че потребителите 

се ориентират към покупки чрез други способи, като интернет например. Всички 

тези начини представляват и значително по-къса верига за достигане до крайните 

клиенти в сравнение с масово използваната хранителна верига: фермер – прекупвач  – 

преработвател – търговец на едро – търговец на дребно – потребител, където се 

загубва идентичността и проследимостта на продукта до мястото и начина на 

неговото производство.

Повече информация за „фермерските пазари“ можете да намерите на http://pazari.

hrankoop.com/ 

Най-известните и ползвани онлайн платформи за търговия с хранителни продукти от 

ферми са:

http://www.myfarm.bg/ 

http://www.semka.org/ 

http://www.selskimagazin.com/ 

http://www.selskatrapeza.bg/ 

https://farmhopping.com/bg 

http://www.proizvoditel.bg/ 

http://pazari.hrankoop.com/
http://pazari.hrankoop.com/
http://www.myfarm.bg/
http://www.semka.org/
http://www.selskimagazin.com/
http://www.selskatrapeza.bg/
https://farmhopping.com/bg
http://www.proizvoditel.bg/
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Организации на производителите

Организацията на производителите е инструмент на група фермери да достигат 

до пазари, които иначе не биха могли да обслужват сами. В зависимост от визията 

на фермерите за тяхната организация, тя може да изпълнява различни функции – да 

преработва продукция, да събира големи количества за продажби на търговци на едро 

или за износ, да организира мрежа за директни продажби и др. 

Организациите са предприятия, които се притежават и контролират от хората, 

които ги използват – земеделските производители. Организациите / Кооперативите се 

различават от другите фирми, защото са собственост на членовете и работят в тяхна 

полза, а не правят печалби за инвеститорите. Организационната / кооперативната 

бизнес структура е в състояние да осигури много услуги за земеделските производители, 

които ги използват. Земеделските производители могат да използват организациите, 

за да излязат на пазарите на храни, да закупуват суровини и услуги с отстъпки, както 

и за да си осигурят необходимите кредити и безвъзмездни финансови помощи за своята 

дейност.

Организациите на производители подлежат на официално признаване от страна на 

Министерство на земеделието и храните и могат да кандидатстват по Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 (за повече информация виж стр. 29 и 24).

Ако вече сте неформална група от производители или обсъждате създаването на 

подобна организация, първата стъпка е да научите колкото се може повече за тях. 

Това включва да се запознаете с икономическите, финансовите и правни аспекти 

на организационния бизнес. За начало потърсете помощта и на специалисти в 

развитието на организации и стартиращи бизнеси. Това ще увеличи шансовете ви 

за успех. Специалистите в развитие на организации трябва да могат да ви помогнат 

за координирането на новото предприятие, от момента на зачеването на идеята 

до безпроблемното пускане в действие. Внимателното бизнес планиране увеличава 

шансовете за успех на новостартиращата организация.
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Малките и стартиращи фермери, включително и младите, могат да използват най-

различни източници, за да финансират стартирането или развитието на своята 

ферма. Те могат да варират от собствени средства и спестявания, специфични схеми 

за безвъзмездна помощ, както и най-различни форми на заемно финансиране – кредити 

за инвестиции, кредити за стартиращ бизнес, кредитни схеми на ДФЗ и др. По-долу 

сме представили източниците на финансиране групирани в пет основни групи.

1.�финансиране�на�земеделския�бизнес�със�собствени�средства

В тази група влизат собствените средства като текущ доход и спестявания, както и 

стартов капитал или заеми от близки, приятели или роднини. Капиталът, който влага-

те или който ваши близки и приятели ви доверяват, изисква особено голямо внимание 

при управлението му. По този начин вие управлявате доверието във вас. Обикновено, 

за българската реалност, тези средства не са много и това налага да ги влагате в 

дейности, който изискват и/или предлагат ниско първоначално вложение спрямо въз-

можностите за генериране на доходи. 

Като цяло е най-добре да се целите в ниско съотношение на първоначалните (и поддър-

жащите) инвестиции спрямо годишните продажби. Това не означава, че не трябва из-

общо да съществуват разходи за капитал, а просто, че има потенциални възможности 

да постигнете висока доходност с относително ниски първоначални инвестиции. Други 

важни показатели, които можете да вземете предвид при избор на дейност, в която да 

инвестирате, са висок марж на брутната печалба, ниските разходи за поддържка, и раз-

лични доказателства за размера и динамиката на пазара, към който сте се насочили.

Можете да използвате собствените си средства и като собствено участие при на-

биране на заемен капитал за инвестиции в по-големи проекти, например за развитие 

на фермата. При размер на собственото участие около 10-20% повечето финансови 

институции са склонни да финансират кредити за развитие, особено по Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.��Възможности�за�финансиране�чрез�търговските�банки�и�други�
финансови�институции

Другата голяма група възможности за набиране на капитал са финансовите институции. 

В тях са включени както търговските банки, така и микрофинансиращи институции, 

създадени по различни схеми за подпомагане на микро, малкия и стартиращ бизнес, 

както и стандартните микрофинансиращи организации създадени да обслужват точно 

този сегмент от пазара на кредитирането. 

Пълен списък на възможностите за финансиране в България по линия на европейската 

инициатива Access 2 Finance можете да намерите в допълнителните материали, 

публикувани на страницата www.zazemiata.org в секцията ОСП и подсекцията на 

настоящия Наръчник.

II.��ВъзмоЖноСти�зА�финАнСиРАне�нА�СтАРтиРАщи�
земеделСки�СтоПАнСтВА�и�РАзВитие�нА�мАлките�
СтоПАнСтВА

http://www.zazemiata.org
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Все още възможностите за финансиране на стартиращи бизнеси в България са силно 

ограничени. По-долу сме предоставили връзки към институции, които в момента креди-

тират стартиращи бизнеси. В рамките на новия програмен период 2014 – 2020 г. се оч-

аква създаването и на нови форми и организации в подкрепа на малките и стартиращи 

бизнеси, в частност и земеделските. 

 Микрофинансираща институция „Джобс“ към Българска банка за развитие – 

предлага кредити и за стартиращи фирми – http://www.mfi.bg 

 Микрофонд АД е първото дружество в Европейския съюз, което подписва 

договор с Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) по Европейския механизъм за 

микрофинансиране „Прогрес“, създаден от Европейската комисия и Европейската 

инвестиционна банка с фонд от 200 милиона евро – http://www.mikrofond.bg/ 

 Програма за микрофинансиране „НАЧАЛА“ – https://www.nachala.bg 

 СИС Кредит – http://siscredit.com/ 

3.��други�схеми�за�финансиране�и�кредитиране�на�дф�„земеделие“�
(директни�доставки,�кредити,�de�minimis�и�др.)�

ДФ „Земеделие“ освен като Разплащателна агенция, предлага и най-различни програми 

и схеми за кредитиране, подпомагане и държавна помощ за специфични дейности и ин-

тервенции в земеделските стопанства. В последните няколко години действат няколко 

успешни програми за кредитиране, като:

 Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство в сила от 01.04.2010 г. – 

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/

 Краткосрочни кредити по линия на ДФ „Земеделие“ – http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-

pomoshti/kratkosrochni-krediti/ 

 Кредитиране по Национална програма по пчеларство – http://www.dfz.bg/bg/

darzhavni-pomoshti/kratkosrochni-krediti/ 

 Схема за кредитиране и държавна помощ за Директни доставки на храни от 

животински произход (временно неактивна) – http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-

pomoshti/direct-animal/ 

Освен тях, на сайта на ДФ „Земеделие“ в секция „Държавни помощи“, както и на посоче-

ните по-долу връзки, можете да намерите информация за различните видове държавна 

помощ, освен кредитите и гаранциите:

Други държавни помощи:

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/sashtestvuvashti-pomoshti/

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-7022014/

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-8752007/

 http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/darjavni-pomoshti-za-notificirane/

http://www.mfi.bg
http://www.mikrofond.bg/
https://www.nachala.bg
http://siscredit.com/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kratkosrochni-krediti/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kratkosrochni-krediti/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kratkosrochni-krediti/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kratkosrochni-krediti/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/direct-animal/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/direct-animal/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/sashtestvuvashti-pomoshti/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/notificirana-darjavna-pomosht/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-7022014/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-8752007/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/darjavni-pomoshti-za-notificirane/
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4.�Програма�за�развитие�на�селските�райони�2014-2020

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 също предлага най-разнообразни 

форми за инвестиция на финансов ресурс в стартиращи млади фермери и в развитието 

на малки земеделски стопанства. 

Младите и стартиращите фермери могат да се възползват по подмерките 6.1, 6.2 и 6.3 

от получаването на стартов капитал, а тези, които търсят съфинансиране за своите 

проекти с европейски средства могат да се възползват от всички подмерки на Мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“, както и цялата подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“. Различните подмерки на програмата дават 

възможност за безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти за земеделие, 

преработка и маркетинг на земеделски продукти и неземеделски дейности в размер 

от 50% до 80% от общите допустими разходи по инвестиционния проект. 

Подробна информация за мерките по ПРСР 2014-2020 е предоставена в Раздел V глави 

от 2.1 до 2.8. на настоящия Наръчник , както и на следните адреси:

 http://prsr.government.bg/

 http://www.prsr.bg/

5.��Възможности�за�финансиране�на�земеделския�бизнес�чрез�
директни�плащания�

Директните плащания са схеми за подпомагане по първи стълб на Общата 

селскостопанска политика. Ориентировъчните размери на подпомагане по различните 

схеми може да видитите в таблицата. Повече информация за директните плащания 

можете да намерите на стр. 27 и 28.

Схема за подпомагане
За ЗП с до 300 дка 
обработваема земя

Схема за единно плащане на площ (СЕПП) Приблизителна сума 16 лв./дка

Преразпределително плащане Приблизителна сума 15 лв./дка

Зелени плащания Приблизителна сума 13 лв./дка

Млади земеделски стопани Приблизителна сума 4 лв./дка

Обвързана с производството подкрепа – плодове Приблизителна сума 86 лв./дка

Обвързана с производството подкрепа – зеленчуци Приблизителна сума 72 лв./дка

Обвързана с производството подкрепа – протеинови 
култури

Приблизителна сума 30 лв./дка

Обвързана с производството подкрепа – крави Приблизителна сума 240 лв./бр.

Обвързана с производството подкрепа – крави и юници 
под селекционен контрол

Приблизителна сума +147 лв./бр.

Обвързана с производството подкрепа – овце-майки, 
кози-майки

Приблизителна сума 43 лв./бр.

Обвързана с производството подкрепа – овце-майки и 
кози-майки под селекционен контрол

Приблизителна сума 60 лв./бр.

Обвързана с производството подкрепа – биволи Приблизителна сума 350 лв./бр

http://prsr.government.bg/
http://www.prsr.bg/
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1.�оСП�2014-2020:�по-зелена,�по-справедлива,�ефективна�и�прозрачна�

1.1. Общата селскостопанска политика1

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-старите политики създадена 

и прилагана още в началото на Европейската Икономическа Общност2. Тя е и една 

най-добре обезпечените политики, като в периода 2014-2020 общият размер на финан-

сирането й ще надхвърли 420 милиарда евро, което съставлява малко над 41% от целия 

бюджет на ЕС за периода. По-голямата част от средствата на ОСП са концентрирани 

в Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) , който ще финансира ин-

струментите на Първи Стълб3 на ОСП с около 75% от цялата предвидена помощта по 

ОСП. Помощта за Втори Стълб – Развитие на селските райони, която се отпуска от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще възлезе на 

около 25% от предвидените над 420 млрд. евро общо за финансиране на ОСП в периода 

2014-2020.

1.2. По-екоориентирана ОСП

Всяка държава членка, всяка територия, всеки земеделски производител ще допринесе 

за устойчивостта и борбата срещу изменението на климата с прости мерки с доказа-

но положително въздействие. Между 2014 г. и 2020 г. чрез ОСП ще бъдат инвестирани 

над 100 милиарда евро, за да се помогне на селското стопанство да се справи с предиз-

викателствата, свързани с качеството на почвите, водата, биологичното разнообра-

зие и изменението на климата:

 Екоориентация: 30 % от преките плащания ще бъдат свързани с три полезни за 

околната среда селскостопански практики: диверсификация на културите, под-

държане на постоянни пасища и опазване на 5 %, а по-късно на 7 % от еколо-

гичните приоритетни области от 2018 г. натам или мерки, оценени поне като 

еквивалентни по отношение на околната среда.

 Поне 30 % от бюджета на програмите за развитие на селските райони трябва 

да бъдат отделени за агроекологични мерки, подкрепа за биологичното 

земеделие или за проекти, свързани с инвестиции или мерки за екологосъобразно 

новаторство.

 Агроекологичните мерки ще бъдат подсилени. Те ще трябва да станат допъл-

ващи елементи към практиките, подкрепяни в рамките на екоориентацията. 

Тези програми ще трябва да бъдат по-амбициозни и следователно по-ефектив-

ни по отношение на защитата на околната среда (гаранция за избягване на 

двойното финансиране).

1 Повече за еволюцията на ОСП от 1968 година досега ще можете да прочетете на нашия сайт.
2 Повече за еволюцията на ОСП от 1968 година досега ще можете да прочетете на нашия сайт.
3 Предимно Директните плащания към земеделските производители.

III.�общАтА�СелСкоСтоПАнСкА�ПолитикА�2014-2020
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1.3. По-справедлива ОСП

Преките плащания  ще се разпределят по  по-справедлив начин между държавите 

членки, регионите и земеделските производители, като се сложи край на позоваването 

на традициите:

 Сближаване: разпределението на бюджета на ОСП ще гарантира, че никоя 

държава членка няма да получи по-малко от 75 % от средния размер за Общността 

до 2019 г.1 В рамките на една и съща държава членка или регион разликите в 

нивата на подкрепа за стопанствата ще бъдат намалени: помощта на хектар 

няма да може да бъде по-ниска от 60 % от средния размер на предоставената 

помощ за ЕС 27 до 2019  г. в една и съща административна или агрономична 

зона. Държавите членки ще могат да разпределят по-големи помощи за „първите 

хектари“ на стопанството, като по този начин допълнително подкрепят малките 

и средните предприятия. За новите държави членки механизмът СЕПП (схема 

за единно плащане на площ) ще може да бъде продължен до 2020 г. Въвежда се 

възможност за намаляване на директните плащания отвъд определен размер на 

помощта предоставяна на конкретни земеделски производители.

 Само  активните земеделски производители  ще могат да се възползват от 

помощ за подпомагане на доходите (списък на изключените дейности).

 Млади земеделски производители: започването на дейността на младите ще 

бъде силно насърчавана с въвеждането на допълнителна помощ от 25 % през 

първите 5 години, която ще се прилага във всички държави членки. Тези помощи 

ще се прибавят към вече наличните инвестиционни мерки в полза на младите.

 Държавите членки ще могат също така да разпределят по-големи помощи за по-

малко облагодетелстваните райони. 

 Ще могат да се разпределят обвързани с производството плащания за ограничен 

брой продукти, със специално обвързване 2  % за растителните протеини, с 

оглед да се намали нивото на зависимост на ЕС от вноса в тази област.

1.4.  ОСП следва да укрепи позицията на земеделските производители в 
рамките на хранителната верига

Подобряването на пазарната ориентация на европейското селско стопанство ще се 

придружава с нови, предоставени на земеделските производители средства, които да 

ги превърнат в стабилни участници в хранителната верига:

 Браншовите и междубраншовите организации ще продължат да бъдат насърчава-

ни, като за някои сектори ще има специфични правила по отношение на правото 

на конкуренция (мляко, говеждо месо, маслинено олио, зърнени храни). Те ще могат 

да сключват договори за продажба от името на своите членове и по този начин 

ще осигурят по-добра ефективност.

 Квотите за захар ще бъдат премахнати през 2017 г., като се укрепи органи-

зацията на сектора въз основа на задължителни междубраншови договори и 

споразумения.

 Режимът за правата на засаждане в  лозаро-винарския сектор  след 2016  г. ще 

бъде заменен с динамичен механизъм за управление на разрешенията за засажда-
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не, който ще включва в по-голяма степен участниците в сектора и ще се прилага 

до 2030 г. с ограничение за засаждане, определено на 1 % от лозето годишно.

 Освен това ще бъдат въведени нови инструменти за управление на кризи:

 Комисията ще може временно да разрешава на производителите да 
управляват количествата, пуснати на пазара.

 Ще бъде създаден кризисен резерв (с обща клауза за извънредни ситуации).

 В рамките на програмите за развитие на селските райони държавите членки 
ще могат да насърчават земеделските производители да участват в механи-

зми за превенция на риска (застраховки на доходите или взаимоспомагателни 
фондове) и ще могат да разработват подпрограми за секторите, които се 
сблъскват със специфични трудности.

1.5. По-ефективна и прозрачна ОСП

Инструментите на ОСП ще позволят на всяка държава членка на ЕС, да изпълни 

общите цели по ефективен и гъвкав начин, за да се държи сметка за особеностите на 

държавите членки, като:

 Средствата в подкрепа на научната дейност, новаторството и споделянето на 

знания ще бъдат удвоени

 Програмите за развитие на селските райони ще бъдат по-добре координирани 

с другите европейски фондове, а подходът по оси ще бъде заменен с по-гъвкав 

национален или регионален стратегически подход

 Въвеждат се нови инструменти и в двата стълба на ОСП – 

 Всички помощи на ОСП ще бъдат оповестявани публично, с изключение на много 

ниските суми, предоставяни на дребните земеделски производители

Всички елементи на реформата ще бъдат приложими от 1 януари 2014 г., с изключение 

на новата структура на преките плащания (екоориентирани плащания, допълнителна 

подкрепа за младите и др.), която ще влезе в сила от 2015 г., за да се даде време на 

държавите членки да информират земеделските производители за новата ОСП и да 

адаптират компютризираните системи за управление на ОСП.

2.�инструменти�на�оСП�2014-2020�

В периода 2014-2020 г. целите на ОСП са три:

 Насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;

 Осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейнос-

ти, свързани с климата;

 Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общ-

ностите в селските райони, включително създаването и поддържането на 

заетост.

За постигането им ще се ползват инструментите и на двата Основни Стълба – 

Първи Стълб – Директни плащания / Обща организация на пазарите, и Втори Стълб  – 

Развитие на селските райони.
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3.�Първи�Стълб�на�оСП

3.1. Първи Стълб на ОСП: Директни плащания

В периода 2014-2020 държавите членки ще изплащат директните помощи съгласно рам-

ките и условията за подпомагане на шест схеми. Първите три от тях са задължителни 

за прилагане от всички страни на ЕС, а останалите са по избор на конкретната членка 

на ЕС.

Задължителни Схеми по 

Първи Стълб на ОСП

Схеми по избор на страните членки

(i) Базова Схема за ДП (СЕПП)

(ii) Зелени Директни Плащания

(iii)  Схема за млади земеделски 

стопани

(i)  Преразпределително плащане (към по-малките 

стопанства до 30 ха)

(ii)  Схеми за обвързано с производството 

подпомагане

(iii)  Помощ за области с неблагоприятни природни 

условия / По-малко облагодетелствани 

области

(iv) Схема за дребни земеделски стопани

Важно е да се отбележи че поне 30% от всички Директни плащания на страната членка 

са заделени за Зелени Директни плащания: те се получават срещу спазването на опре-

делени условия с екологични ползи в земеделието. Тези условия са три:

 поддържане на постоянни пасища;

 диверсификация на културите (всеки стопанин трябва да отглежда поне 2 култу-

ри, ако обработваемата му земя е над 10 хектара и поне 3 култури, ако обработ-

ваемата земя е над 30 хектара. Основната култура може да заема най-много 75% 

от обработваемата земя, а двете основни култури – най-много 95% от обработ-

ваемата площ) и

 поддържане на „приоритетни екологични площи“, представляващи най-малко 5% 

от обработваемата площ на стопанството за стопанства над 15 хектара (без 

постоянните пасища) – синори, живи плетове, дървета, угар, ландшафт, биотопи, 

защитни ивици, залесени площи. 

Изискванията за екологизиране са задължителни, а неспазването им ще води до санкции, 

които засягат не само плащането за екологизиране, т.е. след определен преходен пери-

од санкциите за нарушителите ще достигнат до 125% от плащането за екологизиране.

3.2. Първи Стълб на ОСП: Обща организация на пазарите

Инструментите за пазарна организация включват пазарни интервенции, производстве-

ни квоти, схеми/програми за подпомагане (напр. програми за пчеларство и преструкту-

риране на лозя, ...), помощ на Организации на производители, колективни договори при 

млякото, търговия с трети страни (маркетингови стандарти, лицензи, квоти, тарифи, 

при вноса и износа на конкретни продукти), програми за мляко, плодове и зеленчуци в 

училищата, за хората в уязвимо положение и както и промоционални програми и екс-

портни субсидии при износа на конкретни продукти. Регулациите по отношение на ка-
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чеството на храните са постоянни, а повечето от инструментите при които се оказва 

подкрепа за стабилизиране или насърчаване на пазара, се въвеждат епизодично – при 

нужда, след изрично решение от страна на ЕК. Настоящият наръчник няма да разглежда 

тези инструменти. За интересуващите се от правната база за прилагането им на 

ниво ЕК препоръчваме да се запознаят с Регламент 1308/2013 и делегираните актове 

за прилагането му. Прилагането им в България се осъществява на базата на нарочни 

наредби, публикувани на сайтовете на МЗХ/ДФЗ.

3.3. Втори стълб на ОСП: Развитие на селските райони 

Мерките за развитие на селските райони остават основните инструменти на Втори 

Стълб на ОСП. Като цяло те остават същите както през предишния програмен период 

2007-2013, но са организирани по-гъвкаво – така, че да могат да допринасят за поне един 

от шестте стратегически приоритета за развитие на селските райони на ЕС.

Стратегически приоритети за развитие на селските райони на ЕС

1) Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони.

2) Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентос-

пособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото 

управление на горите.

3) Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработ-

ката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното от-

ношение към животните и управлението на риска в селското стопанство. 

4) Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство.

5) Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селско-

то стопанство, сектора на храните и горското стопанство.

6) Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и иконо-

мическото развитие в селските райони.

Както за средствата по Първи Стълб на ОСП, Държавите членки ще трябва да 

изразходват поне 30% от европейските средства, които получават за развитие на 

селските райони за мерки свързани с (i) екологични цели, (ii) управлението на земята 

и (iii) борбата с/адаптирането към климатичните промени. Минимум 5  % от общия 

бюджет на програмите следва да се ползва за финансиране на стратегиите за 

развитие на местните инициативни групи, работещи по подхода LEADER.

В заключение на тази секция, трябва да отбележим, че Европейският земеделски фонд 

за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е един от петте европейски социални и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ4), от който се очаква да допринесе към 9 от 11-те те-

матични цели на Европа 2020: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/

legislation/guidance/ 

4  Фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионен фонд (КФ), Социален фонд (ЕСФ) , Земеделски 
фонд (ЕЗФРСР), и Фонд за рибарство и аквакултури (ЕФМДР).
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ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ НА ОбщАТА СТРАТЕгИЧЕСКА РАМКА (ОСР) 
ЕЗФРСР (ПРСР 

2014-2020) 

1
Засилване на научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и иновациите 
39 805 978

2
Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 

технологии и на тяхното използване и качество 
24 639 624

3

Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните 

предприятия и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на 

сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР) 

376 025 041

4
Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във 

всички сектори 
225 403 307

5
Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и 

превенцията и управлението на риска 
383 211 705

6
Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност 
465 315 743

7

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на 

участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови 

мрежови инфраструктури

0.00

8
Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа 

за мобилността на работната сила 
171 292 433

9
Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и 

дискриминацията 
579 571 870

10
Инвестиции в образование, обучение и в професионална 

квалификация за умения и учене през целия живот 
20 857 109

11

Повишаване на институционалния капацитет на публичните 

органи и заинтересованите страни и ефективна публична 

администрация

0.00

ОбщО 2 338 783 966 

Чрез приноса към тези цели, ЕЗФРСР ще бъде един от ЕСИФ фондовете, чрез 

които България ще подобрява състоянието си по конкретни социално-икономически 

параметри, и ще допринася към петте главни количествени цели5, за чието постигане 

се стреми ЕС, чрез стратегията Европа 2020:

5  Виж тук: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_bg.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_bg.htm
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Количествени цели на Европа 2020

Трудова заетост

 работа за 75% от хората на възраст между 20 и 64 години

НИРД и иновации

 инвестиране на 3% от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в на-

учноизследователска и развойна дейност и иновации

Климатични промени и енергия

 намаляване на емисиите на парникови газове с 20% (или дори с 30%, ако бъдат 

изпълнени условията) спрямо 1990 г.

 добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници

 увеличаване на енергийната ефективност с 20%

Образование

 намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10%

 поне 40% от 30-34-годишните със завършено висше образование

бедност и социално изключване

 поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключ-

ване хора 
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Общата селскОстОпанска пОлитика 2014-2020

* Виж кодовете на мерките в Приложение 1

България e избрала да прилага 6 от 7-те схеми на Първи Стълб по Регламент 1307/2013 

за Директните плащания и 17 от 19-те мерки1 на Втори Стълб на ОСП, предоставени 

за страните членки чрез Регламент 1305/2013 за Развитие на селските райони (Виж 

Приложение 1). Мерките, които страната няма да прилага са: 3.Схеми за качеството за 
селскостопански продукти и храни, 5. Възстановяване на селскостопански производствен 
потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходя-
щи превантивни мерки. Повечето от мерките на Програмите са сходни с начина на при-

лагане и обхвата на помощта на ПРСР 2007-2013; все пак, в периода 2014-2020 са налице 

1 Мерки за РСР са общо 20, но 18-та мярка е предназначена за прилагане изключително и само за 
Република Хърватска.

България ще прилага инструментите и на двата Стълба на ОСП в периода 2014-
2020. Страната ще разполага с над 5 милиарда евро за плащанията по схемите на 
Първи Стълб, и с над 2,3 милиарда евро по Втори Стълб, финансиращ мерките на 
Програмата за развитие на селските райони. 

ПРИЛАгАНЕ НА ОСП 
В бъЛгАРИя 2014-2020

Първи Стълб  5,2 млрд. евро

	базова Схема за ДП (СЕПП)

	Селскостопански практики 
благоприятни за климата и за околната 
среда (Зелени ДП)

	Схеми за обвързано с производството 
подпомагане

	Схема за млади земеделски стопани

	Схема за дребни земеделски стопани 
Преразпределително плащане

Втори Стълб  2,3 млрд. евро

П1.  Трансфер на знания и иновации: 
бюджетът е разпределен в следващите 
приоритети

	М01*, М02, М16

П.2.  Конкурентоспособност на 
земеделието: 0,32 

	М01, М02, М04, М08, М16

П3.  Организация на хранителната верига: 
0,23

	М01, М02, М04, М06, М09, М14, М16

П4. Опазване на екосистемите: 0,74

	М01, М02, М04, М08, М10, М11, М12, М13, 
М15, М16

П5.  Устойчиво ползване на ресурсите: 0,33

	М01, М02, М04, М07, М08, М16

П6.  Социално приобщаване, намаляване на 
бедността, икономическо развитие на 
СР: 0,70

	М06, М07, М19 – ЛИДЕР,

IV.��оСП�2014-2020�В�бългАРия�–�ВъзмоЖноСти�зА�
СтАРтиРАне,�РАзВитие�и�обноВяВАне�нА�уСтойчиВи�
бизнеСи,�нАСелени�меСтА�и�Региони
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и три съвсем нови за България мерки, които заслужават вниманието на земеделските 

производители: М14 Хуманно отношение към животните, М16 Сътрудничество и М17 

Управление на риска.

На следващите страници ще представим инструментите на ОСП 2014-2020, които Бъл-

гария е решила да прилага в периода 2015-2020, като сме ги организирали според това 

кои са основните групи бенефициенти, за които е предназначена помощта им. Подходът 

на представяне е с натрупване – от простото към сложното.

Важно е да се разбере, че правилата за прилагане на ОСП 2014-2020 в България поз-

воляват и дори насърчават участието на едни и същи бенефициенти едновременно в 

няколко от схемите на Първи Стълб и в няколко от мерките на Програмата за развитие 

на селските райони. Например:

 Малките стопанства могат да участват и в схемата за Директни плащания за 

Дребни стопани, и в Мерки 4 и 6 на ПРСР 2014-2020.

 Младите фермери също могат да участват и в схемата за Млади фермери на 

Директните плащания и в мерки 4 и 6 на ПРСР.

 Производителите на плодове и зеленчуци, и по-големите стопанства в животно-

въдството могат да участват и в Схемата за обвързано плащане на Директни-

те плащания и в мерки 4 и 6 на ПРСР.

Също така, всички земеделски производители имат право на консултации, обучение и 

информация които ще се предоставят по мерки 1 и 2 на ПРСР не само по въпросите на 

ПРСР, но и за редица изисквания и условия за достъп за подпомагане по Първи Стълб на 

ОСП.
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1.�Първи�Стълб�на�оСП�–�директни�плащания

Всички земеделски производители имат право на подпомагане по Базовата схема за ДП 

(по СЕПП), ако са регистрирани земеделски производители в Регистъра на Земеделски-

те производители и са Активни фермери. При условие, че спазват изискванията за зеле-

ните плащания ще получават и плащанията за Селскостопански практики благоприятни 
за климата и за околната среда. 

Заради прилагането на Схемата за преразпределителното плащане през 2015 година, 

цифровото измерение на тези плащания е както следва: 228 евро/ха за първите 30 ха 

на стопанството, и по 151 евро/ха за останалите хектари. Тези ставки ще нарастват 

до достигането през 2016 година на пълния размер на тавана за Директни плащания за 

България. Поради въвеждането на ограничения в размера на плащанията, на един ЗП ще се 

плаща до 300 000 евро директни плащания годишно, като за плащанията между 150 000  – 

300 000 евро ще се въведе 5% намаление на ставките платими на хектар по СЕПП.

В случай, че фермерите са на възраст под 40 години, и стопанствата им са получавали 

Директни плащания до 5 години назад във времето, те могат да кандидатстват и да 

получат допълнителни плащания (добавка) по Схемата за Млади Земеделски Стопани 

в размер на 25% от плащането по СЕПП, или още по 21 евро/ха през 2015 година за 

първите 30 ха от стопанството. Изискванията към младите земеделски стопани са 

идентични с тези по Програмата за развитие на селските райони.

Добавки могат да получат и всички земеделски производители, които са допустими по 

Схемата за обвързано с производството подпомагане в Животновъдството, производ-

ството на Плодове и Зеленчуци, както и на Протеинови култури.

Българските производители на Памук, заедно с производителите на памук от Гърция, 

Испания, Португалия, имат право и на специално плащане по условията и ставките 

определени в членове 56-58 на Регламент на ЕП и Съвета 1307/2013 (Регламент за ДП). 

За България параметрите са: 3342 ха за които могат да се плащат 584,88 евро/ха през 

2015 г. и 649,45 евро/ха през 2016 и след това. 

Всички фермери участващи в горните схеми за подпомагане по Първи Стълб на ОСП в 

България, са длъжни да спазват съответно приложимите Законоустановени изисквания 
за управление и Условия за добро земеделско и екологично състояние, т.е. Правилата за 

Кръстосано Съответствие.

Малките стопанства, които по принцип са допустими за участие в СЕПП, но получават 

малки суми от Директните плащания, могат да предпочетат да се включат в специално 

създадената Схема за Дребни Земеделски Стопани. Участващите в тази схема 

стопанства ще получават между 500 и 1250 евро годишно срещу облекчени проверки от 

страна на ДФЗ-РА – няма да се проверява спазването на Кръстосаното съответствие 

и Практиките благоприятни за климата и за околната среда. Включването в тази 

схема може да се осъществи единствено през Кампания 2015, срещу подаването на 

специално заявление за участие. Участниците в схемата са длъжни да поддържат поне 

същия размер на допустимата земя, с която са кандидатствали през 2015 година.

V.��инСтРументи�В�Помощ�нА�земеделСките�ПРоизВодители
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Важно! Участниците в схемата за дребни земеделски стопани не могат да 

участват в никоя друга схема за Директни плащания. Стопаните могат да 

прекратят участието си в тази схема и да преминат за подпомагане по други схеми 

чрез подаването на заявление в рамките на Кампанията за набиране на заявления 

за подпомагане по ДП през конкретната година. Прекратяването на участието в 

схемата е окончателно – до края на 2020 няма да има възможност за включване, или 

повторно включване в нея.

В заключение, Земеделските производители – независимо по коя от схемите за 

Директно подпомагане споменати отгоре участват, имат право да се възползват и 

от Националните Схеми за Преходна национална помощ. Изискването е тя да намалява 

в периода до 2020 г., и да е предназначена само за сектори, които през 2013 г. са били 

обект на национални доплащания, и при конкретните параметри на прилаганите през 

2013 г. схеми. Приложимите схеми за преходна национална помощ от 2015 г. са (i) схема 
за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар; (ii) схема за преходна на-
ционална помощ за тютюн, необвързана с производството; (iii) схема за преходна нацио-
нална помощ за говеда, необвързана с производството; (iv) схема за преходна национална 
помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството. 

2.�Втори�Стълб�на�оСП�–�Развитие�на�селските�райони

Основната помощ за земеделския сектор ще се предоставя чрез мярка 4 и мярка 6 

на ПРСР 2014-2020 година. Всяка от мерките има четири подмерки, които насочват 

помощта към различни по вид земеделски производители, за постигането на различни 

специфични цели в различните сектори на българското земеделие.

2.1. Подпомагане на малки стопанства

Допустими за подпомагане са собствениците на малки стопанства регистрирани като 

земеделски производители, чиято годишна продукция възлиза между 2000-8000 евро. За 

тях е създадена специална Тематична програма за малки стопанства, за която са запа-

зени под-бюджети по мерки 4 и 6 на ПРСР 2014-2020. Основното подпомагане за малките 

стопанства ще е от подмярка 6.3. на ПРСР, а общият размер на подпомагането, което 

едно малко стопанство може да получи до края на 2020 г., възлиза на 15 000 евро, като 

плащанията ще са на два пъти: 10 000 евро след подаване и одобряване на заявлението 

за подпомагане и 5 000 евро след изпълнението на заложения при кандидатстването 

бизнес план. Малките стопанства могат да участват и в подмерки 4.1.2., 4.2.2, 4.4.2. 

на мярка 4 на ПРСР, както и по подмярка 6.4.2. на мярка 6 (Виж Приложение 2 за обхвата 

на Тематичната подпрограма за малките стопанства). 

Внимание! По подмерки 4.1.2. (инвестиции в ЗС) и 4.2.2 (преработка за малки ЗС) 

на мярка 4 могат да се подпомагат само малки земеделски стопанства с размер на 

годишната продукция между 6000-8000 евро, чието производство е в един от след-

ните сектори „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. По 

подмерки 4.4.2. и 6.4.2. няма такива ограничения, изискванията са ЗП да са регистри-

рани и годишната им продукция да е между 2000-8000 евро.
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За да си подсигурят условия за растеж и по-добри печалби, малките стопанства – 

независимо от размера им, могат да се присъединят към група или Организация на 

производители, които се подпомагат финансово чрез мярка 09 Създаване на групи и 
организации на производителите. Условието е Групата производители да се състои поне 

от 4 члена, а да е регистрирана по ТЗ или ЗК, а общо реализираната продукция през 

годината да надхвърля 25000 лева. За Организацията на производители изискванията 

са завишени – тя трябва е съставена от 6 члена, а предлаганата на пазара продук-

ция, да възлиза на поне 50000 лева. Участието на малките стопанства им дава въз-

можност чрез създаваната Група или Организация да участват и в инвестиционните 

подмерки 4.1. и 4.2., в които по принцип могат да участват по-големите стопанства 

над 8000 евро СПО. С помощта на подмерките те ще могат да изградят или закупят 

общи дълготрайни материални активи, включително за заготовка и преработка на 

продукцията си, и транспортирането й до крайни клиенти.

При условие, че отговарят на условията за допустимост, малките стопанства могат 

да участват и в някое от 6-те направления за подпомагане на M10 – Агроекология и кли-
мат – поддържане на площи с висока природна стойност, опазване на плодородието на 

почвите и опазване от ерозия, опазване от изчезване на застрашени домашни породи 

и традиционни сортове растения, опазване на биологичното разнообразие. Като цяло 

условията са да са регистрирани в ИСАК, и/или да се грижат за минимални площи 

участващи в схемите, и/или да поддържат стада от определени животни (за детайли 

виж Приложение 3). Освен това, участие потенциално е възможно и участието в други 

мерки на ПРСР: М11 – Биологично земеделие, M12 – Плащания по „Натура 2000“ и Рам-
ковата директива за водите, М13 – Плащания за райони, изправени пред природни или 
други специфични ограничения, М14 – Хуманно отношение към животните (подпомагане 

за ДПЖ и ЕПЖ). Като цяло всички тези мерки представляват компенсации за допълни-

телно приети от ЗП задължения; заявления за подпомагане по тези мерки ще се подават 

всяка година чрез заявленията за Директни плащания. 

Перспективно може да се окаже участието на малките стопанства в оперативни 

групи създавани по М16 Сътрудничество, и особено в подмерки 16.2. и 16.4 на мярката, 

които насърчават пилотни проекти и за разработване на нови продукти, практики, 

процеси и технологии и подпомагат изграждането и развитието на къси вериги на 

доставки и местни пазари и популяризирането им. Особено перспективно може да се 

окаже участието в подмерките 16.2 и 16.4 на Групи или Организации на производители 

включително по М09 на ПРСР, в които участват и малки стопанства и/или млади 

фермери. 

Трябва да отбележим, че стопаните на малките стопанства могат да получат 

допълнителна ориентация, обучение и консултация чрез мерки М01 Трансфер на знания 
и действия за осведомяване и М02 Консултантски услуги, управление на стопанство и 

услуги по заместване в стопанството на ПРСР 2014-2020.

Всички земеделски стопанства – включително малките, или на млади земеделски 

стопани, могат да получат помощ и от Местната инициативна група по Подхода 
ЛИ ДЕР/ВМОР (МИГ), в случай че стопанството им е разположено на територията 

на МИГ с одобрена Стратегия за местно развитие (виж също подточка 4.4. на тази 

секция.)
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2.2. Подпомагане на млади фермери

Допустими за подпомагане са млади земеделски стопани ( т.нар млади фермери). 
Младият земеделски стопанин се счита за такъв, когато установява за пръв път 
земеделско стопанство в качеството си на ръководител на това стопанство. Под 
понятието „създаване на ръководител на земеделско стопанство“ се има предвид, 
лице, което е на не повече от 40 години, към момента на подаване на заявлението, 
което притежава съответните професионални умения и компетентности и 
покрива условията за допустимост и определение за създаване на стопанство.

Определение за създаване на стопанство:

Създаването на стопанството е период, в който се отчитат следните събития: 

началото на създаването, период на кандидатстване за подпомагане по подмярката и 

край на създаването на стопанството. Събитията се определят както следва:

За начало на създаване на стопанство се има предвид едно от следните събития, 

което е настъпило първо:

 регистрация за първи път като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на 

земеделските производители;

 започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект;

 стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

Кандидатите могат да заявят подпомагане не по-късно от 18 месеца, считано от 
датата, на която е стартирало създаването на стопанството. За край на създава-
не на стопанството се счита коректното изпълнение на бизнес плана и подаване-
то на втора заявка за плащане.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани – физически лица,еднолични тър-
говци, ЕООД, които отговарят на критериите за допустимост.

Критерии за допустимост

 да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земе-

делските производители;

 да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за под-

помагане;

 икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 

евро годишна продукция

 всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални 

СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с 

минимален срок от 5 години;

 да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат дока-

зани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или 

ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска 

насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското сто-

панство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със 

земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 

часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското 
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стопанство; (могат да придобият квалификациите и на основата на обучение по 

мярка 01 – но до срок от 36 месеца след одобрението за подпомагане и преди да 

подадат заявление за второто плащане);

 тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство;

 да са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

Основното подпомагане за младите фермери ще е от подмярка 6.1 Стартова помощ 
за млади земеделски стопани на ПРСР, а общият размер на подпомагането, което 
едно стопанство на млад земеделски стопанин може да получи до края на 2020г., 
възлиза на 25 000 евро, като плащанията ще са на два пъти: 12500 евро след подаване 
и одобряване на заявлението за подпомагане и 12500 евро след изпълнението на 
заложения при кандидатстването бизнес план. Бизнеспланът трябва да покаже 
увеличение на годишната продукция на стопанството с 4000 евро. 

Проект на млад фермер в животновъдството, Н.Б. – фермерът стартира 
с отглеждането на близо 100 бр. зайкини майки по мярката за млади фермери. 
Стопанството му се намира в планински район, а по проекта е заложил да 
инвестира субсидията в строителство за разширяване на фермата и увеличаване 
на капацитета за отглеждане на зайците. С проекта си, фермерът ще отговори 
и на всички стандарти и изисквания свързани дейността му по отглеждане на 
зайци. Земеделският стопанин има желание и да се регистрира по Наредба №26 за 
да може да осъществява продажби и на крайни клиенти. Освен строителството, 
фермерът е предвидил закупуването на оборудване за отглеждането на по-
големия брой животни. – Подобен проект може да се реализира по подмярка 6.1 
или подмярка 6.3

Младите земеделски стопани могат да участват с интегрирани проекти по 6.1.+ 6.4. 

+ подмерките на мярка 04, при условие че отговарят на съответните изисквания за 

допустимост по подмерките.

Освен това, младите земеделски стопани, по подобие на малките стопанства 

отгоре, могат да участват и в мерките: мярка 09 Създаване на групи и организации 
на производителите, M10 – Агроекология и климат, М11 – Биологично земеделие, M12  – 
Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите, М13 – Плащания за райони, 
изправени пред природни или други специфични ограничения, М14 – Хуманно отношение 
към животните.

Перспективно може да се окаже участието на младите фермери в оперативни групи 

създавани по М16 Сътрудничество, и особено в подмерки 16.2. и 16.4 на мярката, 

които насърчават пилотни проекти и за разработване на нови продукти, практики, 

процеси и технологии и подпомагат изграждането и развитието на къси вериги на 

доставки и местни пазари и популяризирането им. Особено перспективно може да се 

окаже участието в подмерките 16.2 и 16.4 на Групи или Организации на производители 

включително по М09 на ПРСР, в които участват и малки стопанства и/или млади 

фермери. 



ИнструментИ в помощ на земеделскИте проИзводИтелИ

32

Младите ЗС могат да получат и допълнителна ориентация, обучение и консултация 

чрез мерки М01 Трансфер на знания и действия за осведомяване и М02 Консултантски 

услуги, управление на стопанство и услуги по заместване в стопанството на ПРСР 

2014-2020.

Всички земеделски стопанства – включително малките, или на млади земеделски 

стопани, могат да получат помощ и от Местната инициативна група по Подхода 
ЛИДЕР/ВМОР (МИГ), в случай че стопанството им е разположено на територията 

на МИГ с одобрена Стратегия за местно развитие (виж също подточка 4.4. на тази 

секция.)

2.3. Подпомагане на биопроизводители

Основното подпомагане за производителите на биологична продукция ще идва от 

страна на мярка 11. Биологично земеделие на ПРСР 2014-2020. Ще се предоставя 

помощ и за преход към биологично земеделие и за насърчаване на биологична продукция 

след преминаването към биологично производство. В рамките на тази мярка ще се 

изпълняват две подмерки: Подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към практики и 
методи за биологично земеделие“ и Подмярка 11.2. „Плащания за поддържане на практики 
и методи за биологично земеделие“. Условията за подпомагане и параметрите на 

помощта са изложени накратко отдолу. 

Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към практики и методи за биологично 
земеделие 

По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страна, земеделски 

стопани, чиито стопанства са в период на преход – преминаване на стопанството от 

конвенционално към биологично производство (растениевъдство, пчеларство и биоло-

гично животновъдство).Ангажиментите са за период от пет години, като същест-

вува вариант за удължаване на срока с две допълнителни години. Преходният период 

е задължителен етап за преминаване към биологично производство. В България той е 

регламентиран  в Наредба №1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биоло-

гичното производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински 

продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху 

производството и етикетирането и е  с продължителност 2 години за едногодишните 

култури и 3 години – за трайните насаждения. През това време земеделският стопанин 

прилага всички изисквания за биологично производство, но не може да получи сертифи-

кат за биологична продукция. Началото на преходния период се регистрира и контролира 

от Контролиращите лица.

Проект за закупуване на техника и оборудване и изграждане на ограда на овощни 

насаждения, С.Г. – фермерът създава градините със собствени спестявания и 

кандидатства с проект за модернизация на фермата. Закупува трактор, прикачен 

инвентар (брана, плуг, пръскачка, товаро-разтоварителна техника и др.), изгражда 

и ограда на двете овощни градини. В момента произвежда годишно около 60 тона 

продукция. Сертифицирал е градините като биологични и участва по мерките за 

подпомагане на биологичното земеделие (мярка 214 от ПРСР 2007-2013 г. и мярка 11 

от ПРСР 2014-2020) – Подобен проект може да се реализира по подмярка 4.1
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бенефициентите по мярката са земеделски стопани (физически и юридически 
лица и еднолични търговци). От тях се изисква:

 Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент 

(ЕС) № 1307/2013 г. на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 го-

дина за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани 

по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на 

Съвета.

 Да бъдат регистрирани в ИСАК.

бенефициентите по тази мярка трябва да:

 спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и да имат сключен дого-

вор с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра 

на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управле-

нието в съответствие с правилата за биологично производство съгласно из-

искванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на целия блок на земеделското сто-

панство. Всички парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат 

в преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на 

преход. Всички животни в стопанството е необходимо да са под контрола на 

контролиращото лице, в случай че кандидатът заяви участие по биологично 

животновъдство;

 до края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж да по-

лучат сертификат за съответствие на произведената от него растителна или 

животинска продукция с правилата на биологичното производство;

 да поддържат дневник на стопанството;

 до края на втората година от петгодишния ангажимент кандидатът трябва да 

премине агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 

18 часа или демонстрационна дейност с минимална продължителност от 3 дни, 

свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомя-

ване“ от ПРСР 2014-2020 г. За кандидати, с доказано вече агроекологично обуче-

ние по предходен ангажимент по ПРСР (2007-2013) няма да се изисква повторно 

преминаване на обучение;

 бенефициентите получават плащане за биологично животновъдство в преход на 

ха площ в съответствие с броя на отглежданите животни при спазване на съот-

ношението на отглежданите в стопанството площи с фуражи, ливади и пасища, 

отглеждани по биологичен начин и в преход, в съотношение от 1 ЖЕ на 1 ха.

 Във връзка с чл. 47, на Регламент 1305/2013 одобрената за подкрепа площ за 

извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“ може да 

варира до 10%, но не по-малко от минимално определената площ за съответно 

агроекологично направление през периода на прилагане на поетото задължение. В 

този случай бенефициентът няма да връща предоставената помощ и ще получа-

ва агроекологични плащания за намаления размер на земята за оставащия период 

за изпълнение на задължението.
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Условията за допустимост за подпомагане са:

 Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по тази подмярка, тряб-

ва да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство, за 

преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с прави-

лата за биологично производство.

 Бенефициентите по биологично пчеларство и биологично животновъдство в пре-

ход се вписват в системата за идентификация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 

3 от ЗПЗП.

 Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха, за да кандидат-

стват за подпомагане за биологично растениевъдство в преход. Изключения се 

допускат за култивирани гъби; оранжерийни култури; посевен и посадъчен мате-

риал – 0,1 ха.

 Земеделските стопани трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства, за 

да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство в преход.

 Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 жи-

вотинска единица, за да кандидатстват за подпомагане за биологично животно-

въдство.

 Всички бенефициенти по мярката трябва да спазват задължителните стандар-

ти, установени съгласно гл. I на дял IV от Регламент 1306/2013, минималните 

изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна 

защита и други задължителни изисквания, установени с националното законо-

дателство или определени в Приложение 2 на програмата. И за площите върху 

които се прилагат методите на биологично земеделие или прехода към него, съ-

ответните базови изисквания, посочени в Приложение 1. В случай на изменения 

или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията 

за получаване на агроекологични плащания ще бъдат приведени в съответствие. 

Ако бенефициентът не приема тези изменения, задължението му се прекратява 

и, в съответствие с чл. 48 на Регламент (ЕС) № 1305/2013, няма да се изисква 

възстановяване на плащанията.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема 

земеделска площ и плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за 

животни от основното стадо. 

Нива за подпомагане на хектар използваема земеделска площ. 

 полски култури, включително фуражни – 284 Евро/ха;

 постоянно затревени площи – 128 Евро/ха;

 трайни насаждения, овощни култури и лозя – 736 Евро/ха;

 ароматни и медицински растения – 515 Евро/ха;

 зеленчукови култури – 575 Евро/ха;

 за пчелно семейство – в евро – 35 Евро/пчелно семейство.

Плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за животни от основното 

стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха – в евро/ха:
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 едри преживни животни (млечни крави и биволици), отглеждани за мляко – 230 

евро/ха;

 едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за месо – 160 

евро/ха;

 дребни преживни животни (овце-майки и кози – майки), отглеждани за комбинира-

но производство (мляко и месо) 122 евро/ха.

Подопмагане по Подмярка 11.2. Плащания за поддържане на практики и методи 
за биологично земеделие

По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страназемеделски 

стопани, които притежават документ, издаден от Контролиращо лице, доказващ, че 

парцелите имса преминали периода на преход към биологично производство (биологично 

растениевъдство, биологично животновъдство и биологично пчеларство).

Кандидатите по тази мярка, трябва да:

 спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007; и да имат сключен договор 

с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра на 

земеделието и храните, продължаване на управлението в съответствие с пра-

вилата за биологично производство съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

834/2007 на целия блок на земеделското стопанство. Всички парцели на блока в 

земеделското стопанство трябва да бъдат в преход към биологично производ-

ство и/или вече да са преминали периода на преход. Всички животни в стопан-

ството е необходимо да са под контрола на контролиращото лице, в случай че 

кандидатът заяви участие по биологично животновъдство;

 поддържат дневник на стопанството;

 до края на втората година от петгодишния ангажимент кандидатът трябва да 

премине агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 

18 часа или демонстрационна дейност с минимална продължителност от 3 дни, 

свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомя-

ване“ от ПРСР 2014-2020 г. За кандидати, с доказано вече агроекологично обуче-

ние по предходен ангажимент по ПРСР (2007-2013) няма да се изисква повторно 

преминаване на обучение;

 бенефициентите получават плащане за биологично животновъдство на ха площ 

в съответствие с броя на отглежданите животни при спазване на съотноше-

нието на отглежданите в стопанството площи с биологични фуражи, ливади и 

пасища в съотношение от 1 ЖЕ на 1 ха.

 Във връзка с чл. 47, на Регламент 1305/2013 одобрената за подкрепа площ за 

извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“ може да 

варира до 10%, но не по-малко от минимално определената площ за съответно 

агроекологично направление през периода на прилагане на поетото задължение. В 

този случай бенефициентът няма да връща предоставената помощ и ще получа-

ва агроекологични плащания за намаления размер на земята за оставащия период 

за изпълнение на задължението.
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Условията за допустимост за подпомагане са:

 да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство;

 бенефициентите по биологично пчеларство и биологично животновъдство се впис-

ват в системата за идентификация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП;

 земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха за да кандидат-

стват за подпомагане за биологично растениевъдство. Изключения се допускат за 

култивирани гъби; оранжерийни култури; посевен и посадъчен материал – 0,1 ха;

 земеделските стопани трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства за 

да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство.

 земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 живо-

тинска единица за да кандидатстват за подпомагане за биологично животновъд-

ство.

 всички бенефициенти по мярката трябва да спазват задължителните стандар-

ти, установени съгласно гл. I на дял IV от Регламент 1306/2013, минималните 

изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна 

защита и други задължителни изисквания, установени с националното законо-

дателство или определени в Приложение 2 на програмата). И за площите върху 

които се прилагат методите на биологично земеделие или прехода към него, съ-

ответните базови изисквания, посочени в Приложение 1. В случай на изменения 

или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията 

за получаване на агроекологични плащания ще бъдат приведени в съответствие. 

Ако бенефициентът не приема тези изменения, задължението му се прекратява 

и, в съответствие с чл. 48 на Регламент (ЕС) № 1305/2013, няма да се изисква 

възстановяване на плащанията.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използва-

ема земеделска площ.

Нива за подпомагане на хектар използваема земеделска площ. 

 полски култури, включително фуражни – 168 Евро/ха;

 постоянно затревени площи –112 Евро/ха;

 трайни насаждения, овощни култури и лозя –557 Евро/ха;

 ароматни и медицински растения – 405 Евро/ха;

 зеленчукови култури – 399 Евро/ха;

 за пчелно семейство – 25 Евро/пчелно семейство.

Плащане на ха фуражна площ или постоянно затревена площ за животни от основното 

стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха – в евро/ха:

 едри преживни животни (млечни крави и биволици), отглеждани за мляко – 77 

евро/ха;

 едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за месо – 63 

евро/ха;

 дребни преживни животни (овце-майки и кози-майки), отглеждани за комбинирано 

производство (мляко и месо) 90 евро/ха.
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Проект за модернизиране на пчелна ферма и закупуване на прикачен инвентар 

за стопанството, П.С. – проектът е за закупуване на оборудване за активно 

практикуване на подвижно пчеларство,  специализирано транспортно средство и 

оборудване с разпечатваща и разфасоваща машини, центрофуга, матуратори и др. на 

помещение по изискванията на Наредба № 26 от 2010 г. с възможност за пакетиране 

на мед и пчелни продукти в най-различни опаковки съгласно изискванията различните 

видове клиенти (опаковки от 50 гр. до 2 кг. Мед, различни пчелни продукти) – Подобен 

проект може да се реализира по подмярка 4.1

2.4. Подпомагане на други земеделски стопанства

По-големите земеделските производители, неучастващи в ПРСР като малки 

стопанства, или като млади земеделски стопани, имат право на подпомагане по 

всички останали мерки на ПРСР, на чиито изисквания за допустимост отговарят: М04 

Инвестиции във физически активи, подмерки 6.2. помощ при стартиране за неселско-
стопански дейности в селските райони и 6.4. подпомагане за инвестиции в установява-
нето и развитието на неселскостопански дейности, мярка 09 Създаване на групи и орга-
низации на производителите, M10 – Агроекология и климат, М11 – Биологично земеделие, 
M12 – Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите, М13 – Плащания 
за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, М14 – Хуманно 
отношение към животните, М16 Сътрудничество.

В подмерки 4.1 и 4.2. на М04 Инвестиции във физически активи и подмярка 16.4. 
подпомагане за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във 
веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки 
и местни пазари могат да участват и Групи или Организации на производителите 

включително създаваните по М09 на ПРСР. Групата производители трябва да се 

състои поне от 4 члена, и да е регистрирана по ТЗ или ЗК, а общо реализираната 

продукция през годината да надхвърля 25000 лева. За Организацията на производители 

изискванията са завишени – тя трябва е съставена от 6 члена, а предлаганата на 

пазара продукция, да възлиза на поне 50000 лева.

Важна новост през периода 2014-2020 е възможността за участие на ЗП в интегрирани 

проекти и в колективни инвестиции. Съфинансирането на тези проекти и инвестиции 

е с по-голям интензитет от страна на Програмата – 60% или по-висок.

Определяне на интегрираните проекти

Проекти изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най – малко две дейности 

или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки/подмерки включени в 

Програмата, едната от които е в обхвата на чл.17 на Регламент (ЕС) № 1305/2013, 

т.е. да е по М04 на ПРСР. Проектите следва да допринасят и показват по – добри 

финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното 

изпълнение на съответните дейности или операции.

Определяне на колективните инвестиции

Инвестиции свързани с осигуряване на сътрудничеството между производителите, 

чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи 

съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.
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Освен инвестиционна помощ, ЗС могат да получат и допълнителна ориентация, 

обучение и консултация чрез мерки М01 Трансфер на знания и действия за осведомяване 
и М02 Консултантски услуги, управление на стопанство и услуги по заместване в 
стопанството на ПРСР 2014-2020.

Всички земеделски стопанства – включително малките, или на млади земеделски 

стопани, могат да получат помощ и от Местната инициативна група по Подхода 
ЛИДЕР/ВМОР (МИГ), в случай че стопанството им е разположено на територията 

на МИГ с одобрена Стратегия за местно развитие (виж също подточка 4.4. на тази 

секция.)

2.5. Подпомагане на стопани на гори

Две мерки ще подпомагат развитието на горското стопанство по ПРСР 2014-2020 – 

М08 и М15.

Основната мярка на ПРСР за подпомагане на горското стопанство на България е мярка 

М08 Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността 
на гори. Тя ще се прилага чрез интервенциите на пет подмерки, всяка от които с раз-

лични задачи в горското стопанство. С помощта на подмярка 8.1. чрез залесяване ще се 

увеличава лесистостта на територията на България, с подмярка 8.3. ще се финансират 

инвестиции за предотвратяване на щети по горите от пожари, природни бедствия и 

катастрофи, по подмярка 8.4. ще се възстановяват настъпилите щети по горите, по 

подмярка 8.5. ще се подобрява устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми, а с помощта на подмярка 8.6. ще се извършва модернизиране на активите 

за лесовъдна дейност, както и стопанствата и предприятията които преработват 

горска продукция. 

Избираеми бенефициенти по всички подмерки на М08 са: 

 Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, соб-

ственици на земеделски и неземеделски земи;

 Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;

Освен тях, допълнително по някои от мерките избираеми за бенефициенти са:

 подмярка 8.1: Юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земедел-

ски и неземеделски земи, вкл. Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за гори-

те, управляващи земеделски и неземеделски земи

 подмярка 8.3: Юридически лица, стопанисващи горски територии; Държавни пред-

приятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; 

Лесозащитни станции; Регионални дирекции по горите

 подмярка 8.4: Юридически лица, стопанисващи горски територии; Държавни пред-

приятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии

 подмярка 8.5: Юридически лица, стопанисващи горски територии; Държавни пред-

приятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии

 подмярка 8.6: Сдружения на частни собственици на горски територии или общи-

ни; МСП; Горски стопани, доставчици на услуги
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Финансовите параметри на помощта са както следва: 

 подмярка 8.1: минимум 2500 евро – максимум 300 000 евро на проект (финансиране 

на 100%)

 подмярка 8.3: минимум 2500 евро – максимум 1 500 000 евро на проект (финансиране 

на 100%)

 подмярка 8.4: минимум 1000 евро – максимум 1 000 000 евро на проект (финансиране 

на 100%)

 подмярка 8.5: минимум 2000 евро – максимум 2 500 000 евро на проект (финанси-

ране на 100%)

 подмярка 8.6: минимум 5000 евро – максимум 500 000 евро на проект (финансиране 

на 50% за селските райони и 40% извън тях)

Освен по мярка М08, помощ за горското стопанство ще се предлага и по мярка М15 
Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване 
на горите. Първата подмярка 15.1. плащания за ангажименти по опазване на околната 
среда в горите и ангажименти в областта на климата на мярката ще стартира през 

2016 година. По втората подмярка 15.2. подпомагане за опазването и укрепването на 
генетичните ресурси в горските стопанства, Бенефициенти могат да бъдат един-

ствено държавни институции, отговорни за управлението на горските генетичните 

ресурси и научни институти и университети с компетентност относно горските 

генетични ресурси

Стопаните на гори, подобно на земеделските производители горе, също могат да 

получат и допълнителна ориентация, обучение и консултация чрез мерки М01 Трансфер 
на знания и действия за осведомяване и М02 Консултантски услуги, управление на 
стопанство и услуги по заместване в стопанството на ПРСР 2014-2020.

2.6. Подпомагане на преработватели на земеделска и горска продукция

Подпомагането на преработвателните предприятия на земеделска и горска продукция 

ще се извършва по подмярка 4.2. подпомагане за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти и подмярка 
8.6. подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти.

Подмярка 4.2. подпомагане за инвестиции в преработката, предлагането на па-
зара и/или развитието на селскостопански продукти 

Допустими бенефициенти по подмярка 4.2. са:

 Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на зе-

меделските производители и Групи/Организации на производители;

 Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производи-

тели регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

 Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за 

„малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.
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 Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Тър-

говския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и голе-

ми  1 предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дей-

ността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвес-

тиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

 Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски произво-

дители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро. Това означава, че самостоятелно 

по мярката не могат да кандидатстват малките земеделски стопанства 

финансирани по подмярка 6.3, както и всички земеделски производители, чиято 

годишна продукция не надхвърля 8000 евро. За тази подгрупа бенефициенти 

остава да се обединят в Група или Организация на производителите, след което 

ще имат достъп до помощта за преработвателни мощности.

1 Предприятия, които надхвърлят критериите посочени в чл.3, ал.1 от Закон за малки и средни 
предприятия

Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на 
следните условия:

 Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съот-

ветствие с националното и/или европейското законодателство за организации 

на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на 

групи и организации на производители“;

 Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на 

членовете и основна за групата/организацията;

 Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопан-

ствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на планираните 

инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на 

производители.

Помощта по подмярка 4.2. се отпуска при следните условия:

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и 

съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи 

Проект за изграждане на мини мандра в животновъдна ферма, П.Д. – фермерът 

изпълнява инвестиционен проект за модернизиране на ферма чрез закупуването 

на оборудване за автоматизирано доене на животните и мини мандра – модулно 

преработвателно предприятие за преработка до 1000 литра мляко дневно. 

Фермерът може да произвежда в семейната ферма с помощта на още един човек 

най-различни млечни продукти: пастьоризирано прясно мляко, кисело мляко, сирена, 

кашкавали, масло, субпродукти (суроватка). Подобна мини мандра отговоря на 

всички изисквания за малко преработвателно предприятие, регистрирано по Закона 

за храните и може да продава продукцията си в цялата страна както на дребно, 

така и на търговски обекти включително и вериги – Подобен проект може да се 

реализира по подмярка 4.2
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подобряващи цялостната дейност на предприятията. 

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

 Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Дого-

вора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни 

продукти;

 Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на При-

ложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с 

изключение на рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, 
свързани с:

 процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свърза-

ни с къси вериги на доставка;

 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи 

необходими за производството и маркетинга;

 инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения 

процес и маркетинга;

 активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене 

с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

 специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова про-

дукция, -включително хладилни транспортни средства;

 внедряването на системи за управление на качеството;

 производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление;

 постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пре-

чиствателни съоръжения.

Финансови правила за подпомагане по мярка 4.2.:

 Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за фи-

нансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финан-

сово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

 Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допус-

тимите за финансово подпомагане разходи за проекти с дейности, подпомагани 

по линия на ЕПИ.

 Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 

90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 Помощта за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в 

съответствие с Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията относно деклариране 

на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в 

селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 

и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Ре-

гламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията, в случаите на преработка на продукти 

от Приложение І в продукти извън Приложение І.
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 Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в 

рамките на 15 000 евро.

 Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на 

прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

 Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран 

проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

 Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи ко-

лективни инвестиции представени от 6 до 10 производители за периода на при-

лагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.

 Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи ко-

лективни инвестиции представени от над 10 производители и/или групи/органи-

зации на производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 

000 000 евро.

 Общите правила за държавна помощ по подмярката се прилагат за инвестиции в 

преработка/ маркетинг на продукти от Приложение I в продукти извън Приложение I.

Подмярка 8.6. подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в пре-
работката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

Допустими бенефициенти по подмярка 8.6. са:

 Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, соб-

ственици на горски територии;

 Общини, собственици на горски територии;

 Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;

 МСП;

 Горски стопани, доставчици на услуги.

Помощта по подмярка 8.6 се предоставя под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи за материални и нематериални 

инвестиции

Материални инвестиции:

(1.) Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

– изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи не-

обходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на 

земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична 

преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи про-

мишлената преработка, до пазарната цена на актива;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработ-

ка на недървесни горски продукти;

(2.) Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

– отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 

годишна възраст;
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– закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализи-

рана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дърве-

сина за едно или повече стопанства;

(3.) Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта 

и ненадхвърлят 10% от общите допустими разходи по проекта.

Нематериални инвестиции:

(1.) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична 

и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост 

на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12% от общия раз-

мер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

(2.) Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация 

на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта“;

(3.) Закупуване на софтуер;

(4.) Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление 

на качеството и подготовка за сертификация.

Финансови правила за подпомагане по подмярка 8.6:

 Подпомагането ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от 

селските райони на Р България и 40% за всички останали.

 Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период 

на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на 

кандидат за подпомагане.

 Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 

евро на проект.

2.7.  Подпомагане на предприемачите от селските райони на България, 
работещи извън земеделието и съответната преработваща 
промишленост, и горското стопанство 

По подобие на ПРСР от предишния програмен период, ПРСР 2014-2020 също ще 

оказва подкрепа за разнообразяване на селската икономика и насърчаване на 

предприемачеството. Подкрепата ще се идва от двете подмерки мярка М06: 6.2. по-
мощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони и 6.4. подпома-
гане за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности.

Подмярка 6.2. помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селски-
те райони

Допустими бенефициенти са: Земеделски стопани или микропредприятия, 

регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/

клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски 

район.
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Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;

 Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до 

момента на подаване на заявлението за подпомагане;

 Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, 

който да показва икономическа жизнеспособност;

 Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;

 Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат 

по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо 

произведената енергия;

 Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприя-

тия трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

 Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решение-

то за отпускане на помощта;

 При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зър-

нени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, 

както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. 

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, 

които не се използват за фуражи.

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските 

райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава 

подпомагането. 

Неземеделските дейности могат да включват:

 Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически 

обекти и развитие на туристически услуги);

 Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 

от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали);

 Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 

хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринар-

ни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление;

 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участие-

то на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярка 6.2 не се финансират дейности, които водят до осъществяване 

на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в 

Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Не се предоставя 

финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени 

за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 

година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
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Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за продажба.

Безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.2. се предоставя под формата на 

фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро. Подпомагането се извършва 

чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 

месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес 

плана, но не по-късно от петата година. Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се 

извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко 

едно работно място (включително самонаемане).

Подмярка 6.4. подпомагане за инвестиции в установяването и развитието на 
неселскостопански дейности

Условията за подпомагане по подмярка 6.4. са както следва:

Допустими бенефициенти са: Земеделски стопани или микропредприятия, 

регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон 

или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. 

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 Инвестицията да се осъществява в селски район;

 Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

 Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономиче-

ска жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при стро-

ително-монтажни работи;

 Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен 

производствен обем над 8 000 евро;

 Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, 

ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.

 При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зър-

нени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, 

както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%. 

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, 

които не се използват за фуражи.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са 
насочени към:

 Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и разви-

тие на туристически услуги);

 Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 

от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали);

 Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 
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хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринар-

ни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление;

 Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участие-

то на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъщест-

вяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, 

включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

 Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори 

и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Коми-

сията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, про-

изводство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при 

спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта 

de minimis.

 Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

 Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

 В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва 

да надвишават посочените максимални стойности.

2.8.  Инструменти за повишаване на човешкия капитал в секторите 
земеделие, горско стопанство и свързаната преработка, и 
подобряване на управленския капацитет в селските райони на 
страната

Инструментите за повишаване на човешкия капитал на ПРСР са четири, тъй като М01 
Трансфер на знания и действия за осведомяване, М02 Консултантски услуги, управление 
на стопанство и услуги по заместване в стопанството, М16 Сътрудничество и М19 
Подкрепа за стратегии за местно развитие по LEADER (ВОМР). Към момента на издава-

нето на насточщото ръководство няма проекто – наредби за тези мерки, но те трябва 

да стартират след одобрнието на ПРСР 2014-2020, през втората половина 2015 година.

Целта на тези мерки е да се повишат информираността, знанията и уменията, както 

на различни целеви групи в секторите земеделие и горско стопанство, така и сред 

по-широки групи от населението на селските райони. Тази подточка ще посветим на 

новата за България мярка 16, защото считаме че тя ще е много полезна за внедряването 

на печеливши иновации от малките и младите земеделски производители (включително 

биопроизводители), както и за улесняване на достъпа им до крайни клиенти. 

Участието на земеделските производители в Стратегиите за местно развитие ще 

носи ползи за тяхното развитие, доколкото те ще могат да развиват собствените си 

стопански стратегии за развитие в съответсвие с общите стратегии за развитие 
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на цялата територия по Подхода ЛИДЕР, както и да получават допълнителни възмож-

ности за информация и добри практики по линии на проектите за сътрудничество на 

МИГ с други МИГ от територията на ЕС, както и такива с източник Европейска мре-

жа за развитие на селските региони. Повече за правилата за подготовка и стартира-

не на Подхода ЛИДЕР/ВМОР в селските региони на България можете да научите от 

допълнителните материали, публикувани на страницата www.zazemiata.org в секцията 

ОСП и подсекцията на настоящия Наръчник.

Мярка 16: СътруднИчЕСтво

Подкрепата по мярката се предоставя за насърчаване на различни видове хоризонтал-

но и вертикално сътрудничество в селскостопанския сектор, хранителната верига и 

горското стопанство. Чрез мярката ще се постигат целите на Европейското парт-

ньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, по-

сочени в член 55 на Регламент (ЕС) № 1305/2013. Включените за подкрепа дейности 

са от решаващо значение за повишаване на селскостопанската производителност, 

биоразнообразието, по-добро управление на земите и функционалността на почвите, 

интегрираната верига на доставки, качеството и безопасността на храните. Чрез 

мярката се подкрепят и дейности, свързани разработването на нови продукти, практи-

ки и технологии с подпомагане на редовното и устойчиво снабдяване с храна, фуражи 

и биоматериали. Мярката допринася в най-голяма степен за засилване и укрепване на 

връзките между земеделското производство и изследователската дейност. 

Целта на мярката е да се подкрепи прилагането на интерактивни иновационни моде-

ли за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за сел-

скостопанска производителност и устойчивост, да се насърчи сътрудничеството за 

разработване на нови продукти, практики, процеси и технологии и да се стимулира 

икономически обосновано развитие на къси вериги на доставки, местните пазари и 

местните хранителни вериги.

Мярка 16 има три подмерки:

Подмярка 16.1. подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 
рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

Подкрепата се предоставя за сформиране на оперативни групи и за функциониране 

на оперативните групи. При кандидатстване за подкрепа оперативната група пред-

ставя кратко описание на целта, основни предвиждани дейности и очаквани резултати 

с приложен характер, както и описание на първоначален състав на членовете на опера-

тивната група. При кандидатстването се посочва дали оперативната група предвижда 

разширение на състава, като евентуалното разширение може да е свързано само с 

увеличение на броя на земеделските стопани.

Финансирането на оперативните групи обхваща две фази: фаза на сформиране на 

оперативната група и фаза на функциониране на оперативната група. През първата 

фаза се предоставя подкрепа за проучване за приложимостта на иновативния проект 

в конкретни географски райони и стопанства, анализ на конкретните производствени 

методи във връзка с въвеждането на иновативното предложение в практиката и съз-

даване на база данни. През първата фаза е допустимо да се подкрепят и дейности за 

стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за прилагане на инова-
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тивното предложение и евентуално разширение на оперативната група. Подкрепата за 

първата фаза се ограничава до една година.

През втората фаза се предоставя подкрепа за същинското функциониране на опера-

тивната група. През втората фаза се подкрепят дейностите за осъществяване на 

сътрудничеството и преките дейности и инвестиции за изпълнение на иновативния 

проект. Продължителността на втората фаза се посочва и обосновава в зависимост 

от иновативното предложение и очакваните резултати. При кандидатстване за под-

крепа оперативните групи посочват дали ще изпълняват проекта с първа и втора фаза 

или ще изпълняват проекта само по втората фаза. Не се допуска финансиране само на 

първа фаза. Изборът на фази ще се отнася само до определяне на размера на допусти-

мите разходи.

Оперативните групи се задължават да разпространяват резултатите от своите про-

екти по-специално чрез мрежата за ЕПИ.

бенефициенти по подмярката са оперативни групи в рамките на ЕПИ за селско-

стопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен 

проект.

Всяка оперативна група се създава като дружество по Закона за задълженията и дого-

ворите. Членовете на оперативната група подписват договор за дружество по чл.357 

от Закона за задълженията и договорите. В договора задължително се посочват след-

ните условия: права и задължения на членовете; разпределение на отговорностите; 

процедура по взимане на решения, включително определяне на водещ член на оператив-

ната група, който ще отговаря за организацията и исканията за плащане; в случаите 

на инвестиция се посочва кой ще осигурява частното финансиране и кой ще стане 

собственик на инвестицията, след като проектът бъде завършен в случай,че инвести-

цията продължава да има стойност.

Оперативните групи трябва да отговарят на следните условия:

 Да са сформирани от минимум два субекта, които са лица или организации от след-

ния вид:

– Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и 

научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопан-

ство или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации 

по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на 

науките;

– Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални ак-

редитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна за-

щита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Храни-

телни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“.

– Неправителствени организации с предмет на дейност в областта на селското 

стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазва-

не на околната среда или в областта на водите.

– Земеделски стопани; /Участието на земеделски стопани в оперативната група е 

задължително/
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– МСП в областта на преработката на храни;

– Консултантска организация с предмет на консултантската дейност в областта 

на селското стопанство или храните.

 Да представят план, който съдържа следното:

– Описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира 

или изпълнява. В описанието се посочват цел, основни дейности и очаквани прак-

тически резултати;

– Описание на приноса на очакваните резултати към целите на ЕПИ за селскосто-

панска производителност и устойчивост;

– Фази за изпълнение на иновативния проект и дейности във всяка фаза.

 Да представят вътрешни процедури за вземане на решения за разработването и из-

пълнението на иновативни действия, включително разпределяне на отговорности-

те.

 Да представят описание на формите и методите за разпространение на резулта-

тите от своя проект по-специално чрез мрежата за ЕПИ, както и други информа-

ционни канали.

Подкрепата по мярката се отпуска като обща сума, която покрива разходите за 

сформиране, за сътрудничеството и разходите за изпълнение на проекти с размер на 

сумата по дейности

 Проучвания за приложимост на иновативния проект – 5 000 евро на година за 

оперативна група

 Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група – 10 000 евро на 

година за оперативна група

 Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за опе-

ративна група

 Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за ин-

вестиции – съгласно представен инвестиционен план. 

Допустими са разходи за инвестиции, които попадат в обхвата на Анекс 1 от ДФЕС1. 

Подкрепата е ограничена до максимален период от седем години.

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите 

разходи във връзка със сътрудничеството максималният интензитет на помощта е 

100%.

Максималната ставка на помощта е 70% от размера на допустимите инвестиции 

в случаите, когато видът на инвестициите в рамките на преките разходи в 

осъществявания проект попадат в обхвата на подмерки 4.1 или 4.2.

Максималната ставка на помощта е 100% в случаите на неинвестциионни преки 

разходи и в случаите на инвестиции в рамките на преките разходи в осъществявания 

проект, които отговарят кумулативно на следните условия:

– Инвестицията се прави само в контекста на конкретния проект за определения 

срок на проекта;

2 Договор за функциониране на ЕС.
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– Подкрепата не покрива пълното придобиване на активи, а по-скоро само тяхното 

използване / амортизация за целия период на конкретния проект (изчислена съ-

гласно нормалната добрата счетоводна практика) и намалена в зависимост от 

степента на използването му за проекта;

– инвестицията не е направена в подобряване на недвижимо имущество.

Ако тези условия са изпълнени, степента на подкрепа на 100% ще се прилага по отно-

шение на разходите за ползване / обезценката на активи, както е посочено по-горе – но 

не за цялата стойност на активите.

Максимално допустимият размер на помощта за една оперативна група за периода на 

прилагане на програмата е 1 000 000 евро. Максимално допустимият размер на общата 

сума за един проект е 500 000 евро.

Подмярка 16.2 подпомагане за пилотни проекти и за разработване на нови про-
дукти, практики, процеси и технологии

Подкрепата се предоставя на новосъздадени, в които са групирани независими 

предприятия, включително новосъздадени предприятия, малки, средни и големи 

предприятия, както и консултативни органи и/или научноизследователски организации, 

които целят да стимулират икономическата/иновативната дейност чрез 

утвърждаване на усилено взаимодействие, споделянето на съоръжения и обмена на 

знания и експертен опит, както и чрез ефективно допринасяне за трансфера на знания, 

свързването в мрежа и разпространяването на информация сред предприятията в 

клъстера.

Подкрепата се предоставя за изпълнение на проекти насочени към производство на 

качествени и безопасни храни; подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига; възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие и опазване 

на околната среда.

Един новосъздаден клъстер може да изпълнява един проект за сътрудничество. В 

проекта се посочва организацията на сътрудничеството в рамките на клъстера, 

участниците и икономическата/иновативна дейност на всеки участник, както и 

общите дейности, вида на споделените съоръжения, информацията, която ще се 

разпространява сред участниците, включени в клъстера. 

По подмярката не се подкрепят проекти, които са самостоятелни научни изследвания.

В проектите не може да се включват: демонстрационни обекти, съгласно 

определянето им като такива по подмярка 1.2. от мярка 1“Трансфер на знания и 

дейности за осведомяване“; обекти включвани в проекти за подкрепа по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“; дейности и лица, подкрепени по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ в съответствие с демаркацията. 

бенефициентите трябва да отговарят на следните условия:

(1.) Да са новосъздаден клъстер под формата на обединение, в което са включени лица 

или организации от следния вид:

– Независими предприятия, включително новосъздадени, които могат да бъдат: 
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малки, средни или големи предприятия, извършващи дейност в областта на пър-

вичното производство на земеделска продукция или преработката.

– Научноизследователски организации, които могат да бъдат: научни институти 

или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване 

в областта на селското стопанство или биотехнологиите или хранителните 

технологии и са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона 

за Българската академия на науките; висши училища, акредитирани по Закона 

за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления 

„Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна ме-

дицина“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“.

– Организации, които осъществяват оценка на съответствието на качествените 

характеристики на храните, лабораторно-диагностична и научноизследовател-

ска дейност, обучение и квалификация.

– Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 

от Закона за администрацията.

– Консултантски организации с предмет на консултантската дейност в областта 

на селското стопанство или храните.

(2.) Клъстерът да е обединение от минимум 5 субекта от допустимите лица или орга-

низации.

(3.) Дейностите, които ще се извършват в клъстера, да са в обхвата на Приложение I от 

ДФЕС.

(4.) Да бъде представен подробен план и етапи за изпълнение на проекта за сътрудни-

чество.

бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се от-
пуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности:

 Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година 

за новосъздаден клъстер;

 Стимулиране на интерес и разширяване на състава на клъстера – 10 000 евро на 

година за новосъздаден клъстер;

 Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за но-

восъздаден клъстер;

 Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи 

за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план.

Подмярка 16.4 подпомагане за хоризонтално и вертикално сътрудничество меж-
ду участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на 
къси вериги на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за 
популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и мест-
ните пазари

Подпомагането по подмярката е насочено към къси вериги на доставки и местни 

пазари. То се осъществява в съответствие с условията на Закона за храните и 

Наредба №26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директните доставки 
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на малки количества суровини и храни от животински произход. Тя урежда условията 

и реда за доставки на малки количества сурово мляко, пчелен мед, яйца от кокошки и 

пъдпъдъци,прясна и охладена морска и сладководна риба, прясно месо от птици и зайци 

– заклани във фермата, на отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен 

дивеч, до крайния потребител, или до местни обекти за търговия на дребно, които 

извършват директни доставки на краен потребител.

„Къса верига на доставки“ означава верига на доставки, в която участват ограни-

чен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени 

на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения 

между производители, преработвателни и потребители. 

„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.

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.

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

 Да са обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар, съ-

гласно изискванията, посочени в подмярката;

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

– Земеделски стопани, включително групи и организации на производители; /Учас-

тието на земеделските стопани е задължително/

– МСП; 

– Търговци на дребно; 

 Да представят колективен проект за сътрудничество, в който е посочено следното:

– 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;
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– План за популяризиране.

– Договор за създаване на обединението.

бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се от-
пуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности

 Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година 

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

 Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година за 

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

 Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за обе-

динение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар;

 Разходи за популяризиране – 20 000 евро на година за обединение за къса верига 

на доставки или обединение за местен пазар;

 Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи 

за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план.
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м01�трансфер�на�знания�и�действия�за�осведомяване
1.1. подпомагане за дейности за професионално обучение и придобиване на умения 

{M1111}

1.2. подпомагане за демонстрационни дейности и действия за осведомяване

1.3. обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства, както и посе-

щения на земеделски и горски стопанства

м02��консултантски�услуги,�управление�на�стопанство�и�услуги�по�
заместване�в�стопанството

2.1. подкрепа, насочена към възможностите за ползване на консултантски услуги 

{M143; М114}

2.2. подпомагане за въвеждането на услуги по управление на стопанства, услуги по 

заместване в стопанства и консултантски услуги в областта на селското сто-

панство, както и в областта на горското стопанство

2.3. подпомагане за обучение на консултанти

м04�инвестиции�във�физически�активи
4.1. подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства {M121}

4.2. подпомагане за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или разви-

тието на селскостопански продукти {M123}

4.3. подпомагане за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизи-
рането или адаптирането на селското и горското стопанство (хидромелирации) 
– ще се прилага от 2016г. нататък

4.4. подпомагане за инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане 

на агроекологичните цели и целите в областта на климата {М214}

м06�Развитие�на�земеделските�стопанства�и�предприятията
6.1. помощ при стартиране за млади земеделски стопани {M112}

6.2. помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони {М311+ 

М312}

6.3. помощ при стартиране за развитието на малки стопанства {M141}

6.4. подпомагане за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопан-

ски дейности {M312}

м07�основни�услуги�и�обновяване�на�селата�в�селските�райони
7.2. подпомагане за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия {М321; М322}

1 Кодовете в скобите показват дали и под какъв код е била ползвана мярката в ПРСР 2007-2013 
година.

ПРилоЖение�1.�меРки�и�ПодмеРки�нА�ПРСР�2014-2020�нА�Рб



www.zazemiata.org

55

7.3. подпомагане за широколентова инфраструктура, включително нейното създава-
не, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за 
достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правител-
ство – ще се прилага от 2016г.  нататък

7.5. подпомагане за инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, ту-

ристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура {M313}

7.6. подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в 

селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните 

социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информира-

ността по екологични въпроси {М322}

м08��инвестиции�в�развитие�на�горските�райони�и�подобряване�
жизнеспособността�на�горите

8.1. подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви {M223 }

8.3. подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития {М224}

8.4. подпомагане за възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития {М226}

8.5. подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната 

стойност на горските екосистеми

8.6. подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти {М122, М123}

M09�Създаване�на�групи�и�организации�на�производителите�{м142}

м10�Агроекологични�мерки�и�мерки�във�връзка�с�климата
10.1. плащания за ангажименти за агроекология и климат {М214}

– Направление 10.1.1.Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока 

природна стойност (ВПС)

– Направление 10.1.2. Поддържане на местообитанията на защитени видове в 

обработваеми земи с орнитологично значение

– Направление 10.1.3. Контрол на почвената ерозия

– Направление 10.1.4. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

– Направление 10.1.5. Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни 

за селското стопанство

– Направление 10.1.6. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, 

важни за селското стопанство

м11�биологично�земеделие�{м214}
11.1. плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие

11.2. плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие
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м12�Плащания�по�„натура�2000“�и�Рамковата�директива�за�водите
12.1. компенсационни плащания по „Натура 2000“ за земеделски площи {М213}

12.2. компенсационни плащания по „Натура 2000“ за горски райони – ще се прилага от 

2016 г. нататък

12.3. компенсационни плащания за селскостопански райони, включени в плановете за 
управление на речните басейни – ще се прилага от 2016г.  нататък

м13�Плащания�за�райони�с�природни�или�други�специфични�
ограничения�
13.1. компенсационни плащания в планински райони {М211}

13.2. компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни 

ограничения {М212}

13.3. компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения    – 
ще се прилага от 2016г. нататък

м14�хуманно�отношение�към�животните
– Сектор ЕПЖ

– Сектор ДПЖ

м15��екологични�услуги�и�услуги�във�връзка�с�климата�в�горското�
стопанство�и�опазване�на�горите

15.1. плащания за ангажименти по опазване на околната среда в горите и ангажименти 
в областта на климата – ще се прилага от 2016г.  нататък

15.2 подпомагане за опазването и укрепването на генетичните ресурси в горските 

стопанства

м16�Сътрудничество
16.1. подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ 

за селскостопанска производителност и устойчивост

16.2. подпомагане за пилотни проекти и за разработване на нови продукти, практики, 

процеси и технологии

16.4. подпомагане за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците 

във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на 

доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, 

свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари

м17�управление�на�риска�–�ще�се�прилага�от�2016г.��нататък

м19�Подкрепа�за�стратегии�за�местно�развитие�по�LEADER�{м41}
19.1. подготвително подпомагане

19.2. подпомагане за операции в рамките на стратегията за ВОМР

19.3. подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за 

действие
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19.4. подпомагане за текущи разходи и разходи за съживяване на района

м20�техническа�помощ�{м511}
20.1. подпомагане за техническа помощ (различна от НМСР)

20.2. подпомагане за създаването и привеждането в действие на НМСР

Авансови плащания се допускат за следните мерки от Програмата:

 Мярка 4. „Инвестиции във физически активи“;

 Подмярка 6.4 . Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности

 Мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

 Мярка 8. „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на 

жизнеспособността на горите“

 Мярка 15. „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопан-

ство и опазване на горите“

 Мярка 1. „Трансфер на знания и действия по осведомяване“, подмярка 1.2.Демонс-

трационни дейности и действия по осведомяване – в случаите на кандидатства-

не за помощ, свързана с инвестиции.

 Мярка 16. „Сътрудничество“ – в случаите на кандидатстване за помощ, свързана 

с инвестиции.

Към момента на издаване на настоящото ръководство на сайта на ПРСР 2014-20202 

са публикувани следните наредби за прилагане на някои от мерките и подмерките:

 Подмярка 4.1. – Наредба в проект 

 Мярка 10. – Наредба в проект 

 Мярка 11. – Наредба в проект 

 Мярка 12. – Наредба в проект 

 Мярка 13. – Наредба в проект 

УО на ПРСР е изготвило проучване на подкрепата за иновации по ПРСР 2007-2013 от 

българия, Естония и Великобритания. Изготвено е и Ръководство за Воденото от 

местните общности развитие (Подход ЛИДЕР). Файловете можете да намерите 

при допълнителните материали, публикувани на страницата www.zazemiata.org в 

секцията ОСП и подсекцията на настоящия Наръчник.

2 http://prsr.government.bg/

http://www.zazemiata.org
http://prsr.government.bg/
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За целите на Програмата са създадени следните специални подмерки:

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма

Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ТП

Подмярка 4.4.2 Непроизводствени инвестиции“ по ТП

Подмярка 6.3 – Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Операция 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопани

Забележка: малките стопанства ще имат достъп и до обучение и информационни дей-

ности по М01 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ на ПРСР 

Код Бенефициент Подпомагане за Плащане

под-
мярка 
4.1.2.

ЗП със СПО от 6000 до 
7999 евро и производ-
ството им е „плодове и 
зеленчуци“ и „етерично-
маслени“ и „лекарствени 
култури“. 

Не се подпомагат бене-
фициенти одобрени по 
мярка 112 Създаване на 
млади фермери от ПРСР 
2007-2013 г.

Материални активи за модернизиране и ефективност на сто-
панствата, инвестиции за подобряване на пред-пазарната 
подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване 
за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на про-
дукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, 
осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане), инвести-
ции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, 
десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство 
на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за произ-
водство на биоенергия. инсталации за ВЕИ за собствено 
потребление, машини и оборудване за опазване на Околната 
среда, както и за посрещане на нововъведени законодател-
ни стандарти. Подпомагат се и нематериални инвестиции: 
закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски 
марки. В бъдеще ще се подпомагат и инвестиции за поливни 
машини и съоръжения.

Финансиране 
от 60% до 
90% на до-
пустимите 
разходи.

1250-25000 
евро мини-
мум-мак-
симум на 
допустимите 
разходи.

до 70000 евро 
за колективни 
инвестиции.

ПРилоЖение�2.��темАтичнА�ПРогРАмА�зА�мАлките�
СтоПАнСтВА



www.zazemiata.org

59

Код Бенефициент Подпомагане за Плащане

под-
мярка 
4.2.2.

ЗП със СПО от 6 000 до 7 
999 евро измерен в стан-
дартен производствен 
обем и производството 
им е в един от сектори-
те „плодове и зеленчуци“ 
и „етерично –маслени и 
лекарствени култури“.

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции 
в материални и/или нематериални активи, които се отнасят 
до:

• Създаване или модернизация на съществуващи мощности 
за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;

• Създаване и/или модернизация на капацитета на местните 
мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, 
сортиране и пакетиране на земеделска продукция;

• Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/клима-
та, включително инсталации за пречистване на отпадъчни 
води в преработването и маркетинга;

• Организиране и прилагане на системи за управление на ка-
чеството и хранителната безопасност, ако са свързани с 
материалните инвестиции по проекта;

• Обработка на селскостопанската биомаса за производ-
ство на (електро)енергия от възобновяеми източници от 
участници, различни от земеделските стопанства. Пред-
видената подкрепа е само за производство на енергия за 
собствено потребление;

• Инвестиции за постигане на съответствие със 
стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни 
за стопанствата в близко бъдеще.

Финансиране 
от 60% до 
90% на до-
пустимите 
разходи.

1250-75000 
евро мини-
мум-мак-
симум на 
допустимите 
разходи.

до 100000 
евро за колек-
тивни инвес-
тиции.

под-
мярка 
4.4.2.

Регистрирани ЗП със СПО 
от 2 000 до 7 999 евро.

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в 
материални и/или нематериални активи:

• Изграждане на навеси (кошари) и заслони за стадата и хо-
рата на отдалечени места в планината с цел стимулиране 
пашуването в отдалечени места;

• Изграждане на места за водопой на добитъка;

• Поставяне на обозначителни табели;

• Изграждане на къщички за птици, кацалки, платформи за 
гнезда;

• Обособяване на пътеки за пешеходни и колоездачни марш-
рути;

• Поддържане на естествените малки водоеми, които се на-
мират на територията на затревени площи;

• Изграждане на малки водоеми (до 500 кв. м) с постоянно 
водно огледало. Водоемите се изграждат от естествени 
материали, без бетон, желязо и др.; без зарибяване и без 
екзотични растения; не се допуска достъп на животни в 
тях; 

• Засаждане на единични и/или групи дървета, от местни ви-
дове и поддържането  им за период от 5 години;

• Други добре обосновани от кандидатите дейности, които 
биха допринесли за опазване на биологичното разнообразие 
в стопанисваните от него земи.

1250-25000 
евро мини-
мум-мак-
симум на 
допустимите 
разходи.

до 50000 евро 
за колективни 
инвестиции.
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приложение 2. тематична програма за малките стопанства

Код Бенефициент Подпомагане за Плащане

под-
мярка 
6.3.

Регистрирани ЗП със СПО 
от 2 000 до 7 999 евро.
Не са допустими бенефи-
циенти по мярка 112 Съз-
даване на млади фермери 
от ПРСР 2007-2013 г.
Не са допустими бене-
фициенти по М141 Под-
помагане на полупазарни 
стопанства на ПРСР 
2007-13, които са били 
одобрени през последни-
те пет години
Кандидатите трябва 
да са получили минимум 
33% от общия доход за 
преходната година от 
земеделски дейности.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да 
показва първоначално състояние на земеделското стопан-
ство и сведения за дейностите (включително дейностите, 
свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефек-
тивност), които биха спомогнали за постигане на иконо-
мическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, 
сътрудничество.

10 000 евро + 
5 000 евро

под-
мярка 
6.4.2.

Регистрирани ЗП със 
СПО от 2 000 до 7 999 
евро, от селските райони 
на страната.

По тази подмярка се  подпомагат инвестициите за стартира-
не или развитие на неземеделски дейности в селските райони, 
сред които са:

• Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на туристически услуги);

• Местно занаятчийство (включително предоставяне на ус-
луги, свързани с участието на посетители в занаятчийски 
дейности);

• Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не 
се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  
Анекс І(независимо от вложените продукти и материали ;

• Производство и/или преработка на неземеделски стоки и 
материали;

• Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и 
населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора 
с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски ус-
луги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

• Развитието на технологиите в областта на „зелената 
икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено 
потребление.

• В рамките на подмярката не се финансират дейности, кои-
то водят до осъществяване на селскостопанска дейност 
или резултата от дейността е продукт, включен в Прило-
жение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Финансовата 
помощ е в 
размер до 
85% от об-
щия размер 
на допус-
тимите за 
финансово 
подпомагане 
разходи.

Минималният 
размер на 
допустимите 
разходи за 
едно проект-
но предложе-
ние е 5000 
евро.

Максимални-
ят размер на 
допустимите 
разходи за 
едно проект-
но предложе-
ние е 70 000 
евро.

под-
мярка 
2.1.2.

НССЗ и консултантски 
фирми.

Консултациите предоставяни по тази операция ще покриват 
идентифицираните нужди на малките земеделски стопанства 
в областта на технологиите за производство, околната сре-
да и управлението на стопанствата. Малките земеделски 
стопанства ще имат достъп до описаните в т. Обосновка на 
мярката пакети от консултантски услуги за операция 2.1.2.

Предоставянето на консултациите ще се предоставя НССЗ и 
консултантски фирми с необходимия за консултациите капа-
цитет.

Операцията 
ще се прилага 
на основата 
на ваучерна 
система.
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ПРилоЖение�3.��обхВАт�нА�мяРкА�10.�АгРоекология�и�
климАт�

Направления 
на М10

Ставки на компенсациите за изпълнение на ангажиментите

10.1.1 –
ВПС

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар постоянно 
затревена площ – Евро/ха:
•	 За	поддържане	на	постоянно	затревени	площи	с	ВПС	чрез	паша	-126,80	Евро/ха
•	 За	поддържане	на	постоянно	затревени	площи	с	ВПС	чрез	косене	–	113,51	Евро/ха

10.1.2 –
птици

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар
•	 За	засяване	и	отглеждане	на	есенни	зърнено-житни	култури	в	местообитания	на	зи-

муващи видове гъски на минимум 50% от заявените по дейността площи – 81,59 
евро/ха;

•	 За	превръщане	на	обработваемите	земи,	които	са	местообитания	на	Царски	орел	или	
Египетски лешояд, в постоянно затревени площи – 278 евро/ха;

•	 За	засяване	и	отглеждане	на	есенни	зърнено-житни	култури	в	местообитания	на	чер-
веногушата гъска – 103,68 евро/ха;

•	 За	прибиране	на	реколтата	след	31	юли	в	площи	с	гнезда	на	ливадния	блатар	(Circus	
pygargus) – 109,93 евро/ха.

10.1.3.–
ерозия

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска 
площ:
•	 За	превръщане	на	обработваеми	земеделски	земи	в	постоянно	затревени	площи	–	315	

евро/ха;
•	 За	противоерозионни	мероприятия	в	лозя	и	трайни	насаждения:

– затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения 156 евро/ха;
– изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона – 142  

евро/ха;
•	 Противоерозионни	мероприятие	в	обработваеми	земи:

– за създаване и поддържане на буферни ивици – 40 евро/ха;
– за поясно редуване на културите – 38,2 евро/ха.

10.1.4. –
пасторализъм

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар:
•	 За	традиционни	практики	за	сезонна	паша	(пасторализъм)	–	179	евро/ха;
•	 За	традиционни	практики	за	сезонна	паша	(пасторализъм)	при	използване	на	най-мал-

ко две работни кучета – 182 евро/ха.
10.1.5. – 
опазване 
местни 
породи 
/по списък на 
породите/

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на животинска еди-
ница
•	 за	едър	рогат	добитък	и	биволи	–		200	евро/животинска	единица	(ЖЕ);
•	 за	овце	и	кози	–	145	евро/ЖЕ;
•	 за	свине	–	122	евро/ЖЕ;
•	 за	коне	–	143	евро/ЖЕ;

10.1.6. –
опазване на 
местните 
сортове
/по списък на 
сортовете/

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска 
площ. Подпомагането се предоставя до 50 ха от застрашен от генетична ерозия сорт 
на земеделски стопанин.
•	 Полски	култури	–223,95	евро/ха;
•	 Трайни	насаждения	–787,39	евро/ха;
•	 Зеленчуци	–	429,48	евро/ха;
•	 Ароматно-медицински	култури	–	536,86	евро/ха.
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ПРилоЖение�4:��идеи�зА�земеделСки�ПРоекти�и�
ВъзмоЖноСти�зА�финАнСиРАне�от�
ПРогРАмАтА�зА�РАзВитие�нА�СелСките�
РАйони�2014-2020

Проект за подвижно пчеларство и инвентар по мярка 4.1 – добавете стойност 

към пропдуктите, които произвеждате във вашия пчелин като кандидатствате с 

проект за закупуване на прикачен инвентар за подвижно пчеларство, специализирано 

транспортно средство, или друг инвентар за изваждане на меда или за директни 

доставки. Можете да получите безвъзмездно финансиране в размер от 50% до 70% 

за подобен вид инвестиции. Минималната стойност на изпълняваните проекти 

трябва да бъде от 15 000 евро, а самите проекти могат да се осъществяват в 

срок до 24 месеца за проектите не включващи СМР и до 36 месеца за проектите с 

инвестиции в СМР. 

Проект за стартиращ бизнес в животновъдството по мярка 6.1 – можете 

да стартирате в една от най-атрактивните области на животновъдството 

и с възможности за директни продажби и маркетинг на продукцията. Пасищно 

отглеждане на птици – пилета, пуйки, патки, гъски, кокошки-носачки и др., можете да 

започнете с малко средства и в относително не големи размери на стопанството, 

а в същото време да реализирате не лоша печалба. Едно стопанство с около 200 

птици би могло да реализира около 10 – 12 хил. лева годишни приходи, а разходите 

за дейността са много малки. Производството на яйца от пасищни кокошки също 

може да се превърне в допълнителна печеливша дейност. Можете да се възползвате 

от средствата предоставяни от мерки 6.1 и 6.3 при стартирането на подобен 

бизнес. Безвъзмездното финансиране е в размер от 10 000 евро по различните мерки 

и имате възможността да развивате стопанството и с други за развитие по други 

мерки от ПРСР 2014-2020.

Проект за пасищно животновъдство (месо и мляко) по мярки 6.1 / 6.3 и/или 4.1 и 

4.2. – отново имате възможност да стартирате или да се развитие в сектор, който 

стартовите разходи могат да не бъдат високи и позволява бързо да превърнете 

стоката си в пари и добри брутни маржове на печалба. Можете да стартирате 

с няколко телета или крави за мляко и да развиете стопанството до директни 

продажби на местни пазари на прясно мляко, млечни продукти и/или месо и месни 

продукти.
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Проект за овощни градини в близост до пазар за директна консумация, продажба 

по мярки 6.1 / 6.3 и/или 4.1 и 4.2. – можете да стартирате със създаването на няколко 

декара собствени насаждения и да кандидатствате с проекти за разширяване на 

стопанството. Можете да използвате безвъзмездно финансиране за създаването 

на трайните насаждения, за покупката на земя, за закупуване на земеделска 

техника, машини и оборудване, както и да инвестирате в активи за преработка 

на земеделските продукти за различни пазари – крайни клиенти, преработвателна 

промишленост, козметика и лекарства и др. 

Проект за изграждане на енергоефективни оранжерии за зеленчуци и 

съпътстващо открито производство по мерки 6.1 / 6.3 и/или 4.1 и 4.1.2. – 

инвестирайте в модерни оранжерии с двуслойно покритие, спестяващи разходите 

за отопление. Подобни съоръжения ви дават възможност да произвеждате 

буквално целогодишно като зареждате две реколти зеленчуци – пролетна и есенна. 

Различните технологии за отопление и за поливане ви позволяват да отглеждате 

големи количества от най-различни видове зеленчуци съобразно пазарното търсене. 

Проект за мобилна дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 / 4.2.2 – мобилната 

дестилерия дава възможност суровината да се преработи веднага след обирането 

и, за получаване на най-добри резултати. Можете да позиционирате оборудването 

непосредствено до насажденията на фермерите и да преработвате суровината – 

както чрез изкупуване, така и на ишлеме за самите фермери. Подобни инсталации 

са модулни, като всеки модул се оформя самостоятелно и може да се транспортира 

и да работи на избрано място, в близост до самите насаждения. С подобно 

оборудване можете да обслужвате както вашите собствени насаждения, така и на 

ваши колеги, земеделци.

Проект за мини мандра по мярка 4.2 – инвестирайте в мини мандра или оборудване 

за производство на млечни продукти във вашата ферма, за да можете легално да 

продавате както на крайни клиенти, така и на заведения за обществено хранене 

или други обекти за търговия на дребно с хранителни продукти. Инвестицията в 

преработка на млякото може да увеличи брутната продажна цена на литър прясно 

мляко над 3 пъти. Мини мандрите могат да бъдат успешен бизнес модел за малките 

семейни ферми, които да разграничат своите продукти и да се насочат в различни 

пазарни ниши, в сравнение с масово произвежданите млечни продукти. Подходящи са 

и в райони с развит туризъм както за директни продажби така и за снабдяване на 

местата за хранене и туристическо настаняване.
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Проект за създаване на малко преработвателно предприятие за преработка на 

плодове и зеленчуци – био компоти, зеленчукови консерви, сладка, лютеници, 

сосове и др. по мярка 4.2 – Инсталациите за производство на компоти са 

сравнително най-евтини и позволяват да се задоволяват специфични пазарни ниши 

– директни доставки, здравословни храни, биохрани. Този проект е подходящ да 

се реализира и от групи и организации на производители, тъй като чрез общата 

продукция на всички членове може да се оползотвори достатъчно производствен 

капацитет на инсталацията и продукцията да излиза със ниска себестойност. 

Безвъзмездното финансиране на такива проекти може да достигне до 90% за 

колективни инвестиции от над 10 земеделски производителя. 

Проект за създаване на допълнителен бизнес – помещения за настаняване на 

туристи по мерки 6.4.1, 6.4.2 и 6.2 – всички фермери могат да се възползват и 

от мерките за неземеделски бизнеси за стартиране на допълнителни дейности. 

Една от най-често срещаните инвестиции е в помещения за настаняване – къщи 

за гости, семейни хотели или вили. В случай, че в близост до вашата ферма има 

възможности за развиване на туризъм, подобна идея си заслужава да бъде проучена. 

Ако имате идея и за друг неземеделски бизнес, който можете да развивате в селски 

район, то подмерките от мярка 6.4 и подмярка 6.2 предлагат различни възможности 

за подпомагане и реализиране на тези идеи.

Проект за машини за преработка на малки количества дървесина по мярка  8.6  – 

едно от оборудване от гатер-банциг може да ви изкарва допълнителен доход срещу 

услуги по производство на греди, дъски и друг дървен материал за други ваши 

колеги фермери. Ако сте сръчни в обработването на дървесина и живеете в райони 

близо до гори, подобна инвестиция може да се превърне в добър допълнителен 

доход. Подмерките от мярка 8 предлагат различни възможности за финансиране 

на собствениците на гори, както и на хората занимаващи се с обработка или 

преработка на дървесина.

Проект за мини транжорна и хладилен склад за съхранение на прясно месо 

по мярка 4.2 – Предлагането на пазара на месо и местни продукти е оформило 

сериозна ниша за предлагане на качествени меса с доказан начин на производство 

и произход. Спазването на изискванията за клане и разфасоване на прясно месо 

е предизвикателство, но бихте могли да се справите с относително малко 

инвестиции и добри възможности за продажби и печалба. В случай, че условията 

ви позволяват да ползвате услуга по клане и има доказателства за пазара на 

продукцията, си заслужава да обмислите възможността за изграждане на мини 

транжорна и хладилен склад за пресни меса. Можете да правите както директни 

продажби от собствен или нает обект за търговия на дребно, така и да снабдявате 

други обекти за търговия с прясно месо или месни продукти.





Разбирането на За Земята за производството и дистрибуция на храни е, че 
те трябва да са изградени по начин, по който работят за околната среда 
и обществото, а не в тяхна вреда. Основните хора, които определят 
политиките, правилата и стандартите, свързани с храната ни следва да бъдат 
производителите и потребителите. През този програмен период Общата 
селскостопанска политика частично възприе тези принципи. В същото време 
реализирането им в немалка степен е оставено и в ръцете на националните 
правителства. Затова призоваваме българските отговорни институции да:

 да използват бюджетите си по ОСП по най-добрия начин, като ги 
харчат в подкрепа на местните икономики чрез мерките по първи и 
втори стълб;

 да пренасочат пари от бюджета за нецеливи директни плащания към 
целенасочени мерки по втория стълб в подкрепа на биологичното 
земеделие, схеми за къси вериги на доставки (фермерски пазари, 
хранителни кооперативи и др.), схеми за качество, кооперативи и групи 
на производители, които произвеждат и пласират устойчива храна, 
мерки за агроекология и климат, консултантски услуги и агроекологични 
иновации, по такъв начин, че да се финансират единствено земеделските 
производители и хранителни предприятия, които доставят ползи за 
околната среда и за хората;

 да финансират проекти за Европейските партньорства за иновации, 
които изследват местното агро-екологично производство и икономика-
та на местните храни.

За да се случи това е необходимо и земеделските стопани да проявят 
интерес, като още през първите години на ОСП 2014-2020 кандидатстват за 
финансиране с такава насоченост. Надяваме се с настоящия Наръчник да сме 
им помогнали в това!

За контакти:  info@zazemiata.org 
www.zazemiata.org

Настоящата публикация се издава по проект „Правим ОСП да работи 
за обществото и околната среда“ (AGRI-2014-0114), с финансовата 
подкрепа на Европейската Комисия, Генерална дирекция „Селско 
стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската 
комисия. Съдържанието на тази публикация е отговорност само на 
За Земята и не може да се счита, че отразява позициите на донора.

http://www.zazemiata.org

