
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.001 ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ 

МЯРКА 4. „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ 

 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Информираме Ви, че Министерство на земеделието, храните и горите обявява 

процедура чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-4.001 подмярка 4.2. Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ мярка 4. „Инвестиции в 

материални активи“ с цел подобряване на цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за 

производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси 

вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и 

подобряване опазването на околната среда. 

 

Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за 

кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по 

подготовка на проектно предложение. 

 

Краен срок за кандидатстване: 

 

16.05.2018 г., 17:30 ч. 

 

Териториален обхват: 

 

Територията на Република България 

  



Размер на безвъзмездната финансова помощ: 

 

Общ размер на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Средства от Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) 

Национално 

съфинансиране 

166,243,000 лв. 

(100 %) 

124,682,250 лв. 

(75 %) 

41,560,750 лв. 

(25 %) 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

 

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя в 

следните категории: 

За микро, малки или средни предприятия: 

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане; 

Минимален размер на допустимите разходи за един проект: 15 000 евро; 

Максимален размер на разходите за целия период на прилагане: 3 млн. евро; 

За големи предприятия: 

40% от размера на разходите, допустими за подпомагане 

За колективни инвестиции: 

50% от размера на разходите, допустими за подпомагане 

Максимален размер на разходите за целия период, за групи или организации: 

3 млн. евро 

 

Кой може да кандидатства: 

 

 Земеделски производители; 

 Групи/Организации на производители; 

 Юридически лица; 

 Физически лица. 

 

Дейности, които ще се финансират: 

 

Подмярка 4.2 ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, 

свързани с: 

 Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, 

включително такива, свързани с къси вериги на доставка (Например директно от 

производителя към крайният клиент); 

 Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на 

сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга (В това 

число производствени помещения, халета, цехове и др.); 



 Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване 

на производствения процес и маркетинга; 

 Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията; 

 Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини 

и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства; 

 Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на 

качеството; 

 Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за собствено потребление; 

 Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, 

включително пречиствателни съоръжения. 

 

По подмярка 4.2 ще бъде даван приоритет на проекти за: 

 Проекти, представени от млади земеделски производители; 

 Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”; 

 Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”; 

 Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично-

маслени и медицински култури”; 

 Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически 

култури”; 

 Проекти за производство и преработка на биологични суровини и 

продукти, включително проекти с инвестиции, изцяло свързани с изпълнение на 

агроекологични ангажименти в стопанството; 

 Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и 

свързани с опазване на околната среда; 

 Проекти, изпълнявани в области с по-ниско ниво на получената подкрепа 

и/или в райони с природни и други специфични ограничения; 

 Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата; 

 Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата; 

 Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни 

инвестиции; 

 Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост; 

 Проекти, които се изпълняват на територията на селски район. 

  



Допустими разходи: 

 

 Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, 

включително чрез лизинг; 

 Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително 

компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; 

 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; 

 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; 

 Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите 

инвестиционни разходи; 

 Разходи за закупуване на сгради в селски райони до 10% от общия размер 

на допустимите инвестиционни разходи. 
 

Допустими партньори: 

 

Неприложимо 

 

 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за 

допълнителни въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас на 

електронен адрес: office@bica-bg.org. 


