
 

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 



 

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 



ПРСР 2014-2020 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО СЕКТОРИ (МЛН. ЕВРО) 



ПОВЕЧЕ ЗА БИЗНЕСА ПО ПРСР 2014-2020 Г. 

Предоставяне на повече средства 
за бизнеса, чрез инвестиционни 
мерки: 
 
За развитието на бизнеса са 
предвидени над 1 000 000 000 
евро - по мерки: М4, М6, М8,  М9 
и М19 ВОМР. 
 



ПРСР 2014-2020 Г.  
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

СТИМУЛИРАНЕ НА БИЗНЕСА ? 

1. Инвестиции в земеделски стопанства (М 4.1)  
2. Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти (М 4.2) 
3. Насърчаване на предприемачеството в сферата на селското стопанство сред младите (М 6.1) 
4. Подпомагането на навлизането на пазара на малките стопанства (М 6.3) 
5. Насърчаване на инвестиции в неземеделски дейности в селските райони, вкл. диверсификация 

на земеделски стопани (М6.4) 
6. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони (M 7.2) 
7.   Насърчаване на кооперирането сред земеделските стопани (М 9) 
8.   Инвестиции в дърводобив и преработка на горски продукти (М 8) 
9.   Подпомагане за осигуряването на по-добри условия в животновъдните обекти (М 14) 

*** Мерки, предвидени за прилагане през 2016 г. 



ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ  
В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Прием 2015 г. 
• Бюджет за приема – 164.9 млн. евро* 
• Подадени заявления 3359 бр. 
• Заявена финансова помощ – 628 млн. евро 
 
Одобрени проекти (заявления, получили минимум 39 точки) 
• Заявления, получили заповед за одобрение и заявления, които предстои да 

бъдат одобрени приблизително 820  
• Одобрените проекти предложения са в сектори плодове и зеленчуци, 

животновъдство и етерично-маслени и медицински култури 
 
* Увеличение на бюджета с 14. 9 млн. евро, за да се подпомогнат всички заявления, 
получили 39 точки, за които не достигат средства. 





НОВОТО ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ  
В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Нови финансови условия за изпълнение на проекти: 

• Максимален размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за 
периода на прилагане на Програмата от 1 000 000 евро. 

• Максимален размер на субсидията за  един проект на индивидуален бенефициент в 
размер на 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи.   

• Максимален размер на субсидията за един проект на групи или организации на 
производители в размер на 70 % от общия размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.  

Добавяне на нова допустима дейност и инвестиционни разходи  

- включване на инвестиционни разходи, свързани с напояване и отводняване в рамките 
на земеделските стопанства (Втора нотификация на ПРСР 2014-2020 г.) 

 

 



НОВОТО ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ  
В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Актуализация на критериите за оценка по подмярката: 

• Добавяне на нов критерий за подбор, свързан с устойчива заетост в съществуващи 
земеделски стопанства;  

• Добавяне на нов критерий за подбор, свързан с допълнително насърчаване на 
интегрирания подход чрез предоставяне на приоритет за инвестиции за СМР и 
машини, съоръжения и оборудване монтирани в тях; 

• Намаляване и степенуване на точките по критерия, насочен към проекти от 
Северозападен район на планиране; 

• Увеличаване на точките за проекти в чувствителните сектори; 

• Премахване на приоритета за стопанства, чието производство е в преход към 
биологично производство на храни и продукти. 

 

 



ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ 

Прием декември 2015 г. 

• Бюджет – 100 млн. евро 

• Постъпили заявления – 597 бр. 

• Заявена финансова помощ 420.8 млн. евро 

• Заявления в процес на обработка – 249 проекта, получили минимум 55 точки  

 

 



ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ 

Кой може да кандидатства? 
• Земеделски производители вкл. групи/организации на производители;  
• преработвателни предприятия,  
• пазари на производители 
За какво може да кандидатства? 
• Машини, съоръжения и оборудване; 
• Изграждане и реконструкция на сгради и друга недвижима собственост; 
• Общи разходи свързани с разработването и управлението на проекта. 
Дейностите по проекта трябва да са свързани с преработката на земеделски продукти! 
 
Какви са финансовите условия? 
• Финансовата помощ е в размер на 50 % от допустимите разходи по проекта за МСП.  
• Минималният размер за един проект е 15 000 евро, а максималният размер възлиза 

на 3 000 000 евро. 



ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ 

Кой получава предимство? 
 
• Кандидати, преработващи суровини от приоритетните сектори; 
• Въвеждане на енергоспестяващи технологии и иновации; 
• Проекти за постигане на стандартите на ЕС; 
• Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биопродукти; 
• Проекти, насърчаващи кооперирането между производители и преработватели; 
• Проекти, създаващи работни места; 
• Проекти, реализирани в рамките на Северозападен район. 
 
Предстои анализ на резултатите от първия прием и при необходимост 
предприемане на действия за преразглеждане на критериите за оценка и 
тяхната ефективност с оглед постигане на заложените цели по подмярката. 



МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Общ бюджет на М7 – 625,7 млн. евро (21,44% от бюджета на ПРСР 2014 – 2020 г.) 
 

Четири подмерки: 
• 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 
• 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, 

подобрение и разширение“ 
• 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 
• 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ 
 



ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 В 
ПРЕДСТОЯЩИЯ ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  

ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2016 Г. 
 
 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и 

съоръженията и принадлежностите към тях; 
 Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, 

и съоръженията и принадлежностите към тях; 
 Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в 

агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 
 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за 

предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, 
включително транспортни средства; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка 
и подобряване на прилежащите пространства; 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с 
местно значение в селските райони – училища и детски градини. 

 



ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА “ 
Бенефициенти: 
 

 Общини в селските райони за всички дейности; 
 ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната инфраструктура и 

културния живот; 
 Читалища - за дейности, свързани с културния живот; 
 ВиК оператори - за дейности, свързани с изграждане, реконструкция 

и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения в агломерации с под 
2 000 е.ж. в селските райони; 

  



ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
 

Максимален размер на проект: 

 3 млн. евро за инвестиции в пътища и водоснабдителна инфраструктура;  

 2 млн. евро за инвестиции в социална инфраструктура;  

 1 млн. евро за инвестиции в образование - училища и детски градини; 

 200 000 евро за културни обекти (читалища, библиотеки и др.); 

 

Субсидия:  

 100% за бенефициенти общини, ЮЛНЦ и читалища, когато проектът не генерира 

приходи; 

 Проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ 

разходи-ползи; 

 Проектът генерира приходи, но е до 50 000 евро – 100%. 

 



ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 
ДЕЙНОСТИ“  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

Микропредприятие Земеделски производител 

• Минимален размер на стопанството 
в СПО над 8 000 € 

• Регистрация по Търговския закон 

• Регистрация по Търговския закон 
• Микропредприятия  
• по смисъла на ЗМСП 

Постоянен адрес, седалище 
или клон на територията на 

селски район 



ПОДМЯРКА 6.4  
„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“  

 

Допустими разходи: 
• СМР, доставка и общи разходи (вкл. 

хонорари на архитекти, инженери и 
консултанти и др.); 

• Нематериални инвестиции 

Финансови условия: 
• Мин. 10 000 евро -  макс400 000 

евро; 
• 75 % от одобрените разходи, но не 

повече от 200 000 евро.  

Кой получава предимство? 
Проекти за иновации, производствени дейности, създаване на работни места, 
развитие на „зелена икономика“,   одобрени кандидати по 6.2, съществуващи 
предприятия поне от 3 г., тютюнопроизводители и проекти в Северозападна 
България 



ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ 
НАРЕДБА № 10 ОТ 10 ЮЛИ 2016  

Финансова помощ: 
15 000 евро на два транша: 
• 10 000 евро – след сключване на 

договора; 
• 5 000 евро след проверка на коректното 

изпълнение на бизнес плана. 

 

Кой може да кандидатства? 
• Земеделски стопанства, с 

икономически размер (СПО) между 2 
000 евро и 7 999 евро, и 

• най-малко 33 на сто от общите си 
приходи/доходи за предходната 
календарна година от зем. дейност. 

 
 
Кой получава предимство? 
Проекти в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“, „Етерично-маслени култури“, 
биологично производство, в планински райони.  
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатни проектни предложения 
за земеделски стопани, които попадат в категорията малки стопанства. 
Първи прием по 6.3 – 4 юли – 12 август 2016 г. Бюджет 30 милиона евро. 



Мерки в подкрепа Черноморския 
регион  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И ХРАНИТЕ 



 

Общ финансов ресурс - 222 млн. лв. 

 

Европейски фонд за морско дело и 
рибарство – 172 млн. лв. 

 

Национален бюджет– 50 млн. лв. 
 

 

Общ бюджет  



 

 

 

 

Мярка БФП (лв.) 

1.1 Диверсификация и нови форми на доход 3 520 494 

1.2. Здраве и безопасност 486 512 

1.3.Окончателно преустановяване на риболовните дейности 1 681 035 

1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на 
риболова към защита на видовете 

540 298 

1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси 2 004 725 

1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и 
компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности 

7 295 245 

1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов 9 925 837 

1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки 24 447 875 

2.1. Иновации в аквакултурата 3 227 119 

2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура 38 872 121 

Мерки и бюджет  



Мерки и бюджет  

 

 

 

 

Мярка БФП (лв.) 

2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури 16 624 555 

2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични 
аквакултури 

1 105 044 

2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги 11 001 544 

3.1. Контрол и изпълнение 14 542 924 

3.2. Събиране на данни 9 737 882 

4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие  3 175 347 

4.2. Изпълнение на стратегиите за ВОМР 31 753 475 

5.1. Планове за производство и предлагане на пазара 189 715 

5.2. Помощ за съхранение 1 349 505 

5.3. Предлагане на пазара 1 897 155 

5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури 21 416 338 

6.1. Насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика 6 519 433 

7. Техническа помощ 10 757 065 



 На 30.06.2016 г. се проведе второто заседание на Комитета за наблюдение 
на ПМДР 2014-2020 г.  

 Взети решения: 

   Гласувани са критериите за подбор по всички мерки от Приоритет 2 
“Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”   

     мярка 2.1 Иновации в аквакултурата 

     мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурата 

     мярка 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултура 

     мярка 2.4 Преминаване към схеми по управление на      околната среда и 
одитиране и към биологични аквакултури  

     мярка 2.5 Аквакултури, осигуряващи екологични услуги  

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  



Аквакултура  
Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ 

 

Бюджет на приема – 19 млн. лв. 

Максимален интензитет на предоставяната БФП - 50% 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна 
финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 за целия 
програмен период - 1 400 000 лева. 

Приключило обществено обсъждане – 10 юни 2016 г. 

Планирано отваряне на мярката – юли 2016 г. 

 

 

 



 

Сектор „Малки проекти“ 

Малките проекти са насочени към съществуващите стопанства, с размер на 
инвестицията до 50 000 евро и не изискват изготвянето на бизнес план.  

 Минимален размер на БФП за 1 проект - 3000 лв.   

 Максимален размер на БФП за 1 проект - 48 895 лв.  

 Максималният размер на БФП за целия програмен период за един бенефициент - 
97 790 лв.  

Сектор „Рециркулационни системи“ 

 Минимален размер на БФП за 1 проект - 48 895 лв.  

 Максимален размер на БФП за 1 проект - 850 000 лв.  

 Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на 
съществуващи аквакултурни стопанства“  

 Минимален размер на БФП за 1 проект - 30 000  лв.  

 Максимален размер на БФП за 1 проект - 550 000 лв. 



Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури“ 
 Бюджет на приема - 10 млн. лв. 

 Максимален интензитет на БФП – 50% 

 Минимален размер на БФП за 1 проект – 20 000 лв. 

 Максимален размер на БФП за 1 проект – 1 млн. лв. 

 Максимален размер на БФП за 1 бенефициент за целия програмен 
период – 1.4 млн. лв. 

 Обществено обсъждане – до 17 юни 2016 г. 

  Планирано отваряне на мярката – юли 2016 г. 

 

 

Переработка  



Възможности: 
  Изграждане на нови и модернизацията и 
реконструкцията на съществуващи предприятия за 
преработка на продукти от риболов и аквакултура 

Приоритети:  

  преработка на собствена продукция 

  повишаване на енергийната ефективност  

  откриване на работни места 

  прилагане на методи, намаляващи отрицателното 
въздействие върху околната среда, вкл. третирането на 
отпадъци  

 

 



ВОМР 
  На конкурентен  принцип е заложено създаване на 8 Местни 
инициативни рибарски групи, изготвяне на стратегии за местно 
развитие и реализиране на проекти от стратегиите са предвидени 35 
млн. лв. 

 

 за реализиране на еднофондова стратегия – до 4 млн. лв. 

 

 за реализиране на многофондова стратегия – до 3 млн. лв. 

 

 за реализиране  на многофондова стратегия, прилагана от МИГ 
(финансиран от ПРСР) – до 100 000 лв. принос от ПМДР 

 



    За разлика от ОПРСР 2007-2013 г. няма списък на допустимите 
рибарски райони, а същите имат възможност да се самоопределят 
на основание следните критерии:  

 брой активни риболовни кораби - 40 кораба  

или 

 брой на заетите в сектора на аквакултурите - 25 FTE 

 най-малко 400 km²  

 между 10 000 и 150 000 жители 

Очаквано стартиране на мярка 4.1 – трето тримесечие на 2016 г.  

 

ВОМР 



Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за  

разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки 

    

   По мярката се подпомага модернизирането на съществуващи, а 
не изграждането на нови рибарски пристанища, нови кейове за 
разтоварване или нови рибни борси. 

 Бюджет на приема - 10 млн. лв. 

 Максимален интензитет на БФП – 100% 

 Минимален размер на БФП за 1 проект – 800 000 лв. 

 Максимален размер на БФП за 1 проект – 8 млн. лв. 

 

Пристанища 



Очаквани резултати от прилагане на Мярка 1.8: 
 

 Модернизиране на инфраструктурата и съоръженията на 
съществуващи рибарски пристанища: 

– на Черно море - 2 пристанища (Приоритетно 
ще се финансират едно на север и едно на юг) 

 
 Изграждане или осъвременяване на лодкостоянки: 

– на Черно море – 3 бр.  
 

Пристанища 



Мярка 1.8. Окончателно преустановяване на риболовните 
дейности  

По мярката се предоставят компенсации за окончателно 
преустановяване на риболовна дейност.  

Риболовните кораби трябва да са извършвали риболов най-малко 
90 дни годишно риболов за последните 2 години.  

Капацитетът на кораба, обект на постоянно прекратяване, се 
отписва безвъзвратно от Регистъра на риболовните кораби.  

 

Бюджет на приема - 1 681 036 лв.  

Максимален интензитет на БФП – 100% 

 

Скрапиране 



Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход 

 Инвестиции за допълващи дейности, включително инвестиции на борда на 
корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги и образователни 
дейности, свързани с рибарството  

  Минимален размер на БФП – 3000 лв. 
 Максимален размер на БФП за 1 проект –  146 687 лв. (за целия програмен 

период за един бенифициент) 
 

Мярка 1.2 Здраве и безопасност  
 Инвестиции за подобрение на хигиената, здравето, безопасността и условията 

на труд на борда или индивидуално оборудване, при условие че посочените 
инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или 
националното право 

 Минимален размер на БФП – неприложимо 
 Максимален размер на БФП – 10 000 лв. 

 

ДРЕБНОМАЩАБЕН 
РИБОЛОВ 



   Мярка 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване 
на нежелания улов 

 
 Инвестиции, които дават възможност на рибарите да извършват 

преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на 
собствения си улов 

 
 Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до 

подобрение на качеството на продуктите на риболова 
 
 Минимален размер на БФП – 5000 лв. 
 
 Максимален размер на БФП – 200 000 лв 

 

ДРЕБНОМАЩАБЕН 
РИБОЛОВ 



 

Предстоящи, текущи и минали приеми 

Документи за кандидатстване 

Обществени обсъждания 

Презентации 
 

    www.eufunds.bg 
            секция „Програма за морско дело и рибарство“ 

 

За информация 

http://www.eufunds.bg/


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


