
Фонд за насърчаване на технологичния и 

екологичен преход на селското стопанство





❖ Изготвя се заповед за определяне на състав на участници за провеждане на обществено

обсъждане на проект на документи по процедурите за подбор по инвестиция „Фонд за

насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ и

инвестиция „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ от Плана за

възстановяване и устойчивост на Република България

❖ Предвижда се провеждането на най-малко 3 заседания на сформираната работна група, в

рамките на която да бъдат обсъдени предложените от СНД – условия за кандидатстване и

условия за изпълнение на одобрени проекти по процедурите чрез подбор на предложения

за изпълнение на инвестиции

❖ Срокът за последващото обществено обсъждане на съответните насоки за кандидатстване

за изпълнение на инвестиции съгласно утвърденото законодателство ще е с

продължителност 30 дни



❖ Без изискване за доказване на икономическа жизнеспособност на предложенията за

изпълнение на инвестиции;

❖ Обоснованост на разходите (една оферта – за референтни разходи/две оферти за всички

други допустими разходи);

❖ Представяне на една декларация от кандидатът/партньорът/те;

❖ Опростени бизнес планове/таблици на заявените инвестиции (ТДИ);

❖ Значително по-малък брой изискуеми документи от кандидатите на етап подаване и

одобрение на предложенията за изпълнение на инвестиции.



❖ Един етап на оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции, обединяващ ОАСД

и ТФО, в съответствие с чл. 17 на ПМС № 114/2022 г.;

❖ Възможност за обжалване на неодобрените за финансиране проектни предложения или

неодобрени за финансиране разходи след приключване на оценителния процес по

съдебен ред, в съответствие с ПМС № 114/2022 г.;

❖ Значително по-малък брой изискуеми документи от кандидатите на етап подаване и

одобрение на предложенията за изпълнение на инвестиции;

❖ По-кратък срок за представяне на изискуеми документи при констатиране на непълноти

или неточности в представените предложения.



❖ Проектно предложение = Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ);

❖ Управляващ орган = Структура за наблюдение и контрол (СНД)

❖ Бенефициер = Краен получател (KП);

❖ ИСУН 2020 = ИС за ПВУ





Инвестиции в технологична и екологична модернизация
318 048 200 лв.

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в

земеделските стопанства 99 736 317 лв.

Изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара на

плодове и зеленчуци 15 000 000 лв.

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на

животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни

животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях

4 591 921 лв.

437 376 438 лв.
437 376 438 лв. + 87,5 М (НБ ДДС) = 524,9 М лв.



0,50 млн. лв.



❖Кандидатите да са регистрирани земеделски производители за настоящата и за 

предходните три стопански години

❖Без изискване за минимален СПО

❖Не са допустими инвестиции в строителство/изграждане

❖Не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите

❖Приоритет за: чувствителни сектори; био-производители; млади земеделски 

стопани; жени; микро и малки предприятия; ПИИ с по-малка стойност на заявената 

БФП; финансов критерий

❖Максимална стойност на БФП – 500 000 лв.



0,60 млн. лв.



❖ Съответствие между капацитета на активите за които се кандидатства и предвидената

продукция в производствена програма (в т.ч. произведена от асоциирани партньори);

❖ Необходимост от предвиждане на минимална стойност на допустимите разходи за едно

предложение за изпълнение на инвестиции от гледна точка на намаляване на

административната тежест и целесъобразност на инвестициите;

❖ Допустимите кандидати следва да са регистрирани като ЗП преди 1 януари 2022 г.

❖ Ангажимент за поддържане на площи, заети с предвидените в проекта култури за периода на

изпълнение на бизнес плана;

❖ Критерии за подбор (административни области с традиции в производството на плодове и

зеленчуци, по-голям брой земеделски стопани, намаляла заетост в стопанството, намалели

приходи от дейността, устойчиви земеделски стопани (36 месеца), неподпомагани по ПРСР

2014-2020 г., стопанства с по-висока производителност труда).





❖Капацитетът на сградите за отглеждане на животните, както и на съоръжения за

съхранение на оборски тор, трябва да съответстват на броя на отглежданите животни

❖Капацитетът на съоръженията и сградите за съхранение на селскостопанска продукция, в

случаите когато ще се съхранява продукция, предназначена за изхранване на животните,

която не е произведена от кандидата, следва да съответства на броя животни, предвидени

за подпомагане в предложението за извършване на инвестиция

❖Кандидатите трябва да са признати по чл. 29б от Закона за животновъдството преди

01.01.2022 г. и да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за

осъществяване на дейност в обществена полза.



0,58 млн. лв.



❖Кандидатите да са регистрирани земеделски производители за настоящата и за 

предходните три стопански години

❖Без изискване за минимален СПО

❖Не са допустими инвестиции в строителство/изграждане

❖Не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите

❖Приоритет за: микро и малко предприятие, съгласно ЗМСП; чувствителни сектори; 

био-производители; проектна готовност; финансов критерий

❖Максимална стойност на БФП – 580 000 лв.



януари февруари март април май

Изготвени проекти на условия за кандидатстване и условия за 

изпълнение на одобрени проекти

Провеждане на работни групи за обсъждане на изготвените 

насоки за кандидатстване

Провеждане на обществено обсъждане на проекти на насоки за 

кандидатстване – 30 дни

3 април - Стартиране на приеми на предложения за изпълнение 

на инвестиции с продължителност 60 дни
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