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Подмярка 4.1 
"Инвестиции в земеделски стопанства" 

(предварителна информация) 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Период за прием 
документи: 

Очаквано от Юли 2016 г.  

Цел на 
финансирането: 

Мярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република 
България чрез: 

 преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

 насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на 
физическия капитал; 

 опазване на компонентите на околната среда; 

 спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 
земеделските стопанства; 

 насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. 

Размер на 
безвъзмездното 
финансиране: 

 Обичайно до 50%, като в зависимост от вида на кандидата и определени критерии 
може да достигне и до 90% от стойността на проекта; 

Минимален размер – 15.000 евро. 

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 
2014 – 2020 г. е: 

 за един кандидат – 1.500.000 евро, от които 500.000 евро за закупуване на 
земеделска техника. 

 за изпълнение на интегриран проект за един кандидат е 1.500.000 евро. 

 за колективни инвестиции (6 - 10 земеделски стопани) – 4.000.000 евро, от 
които 750.000 евро за закупуване на земеделска техника. 

 за колективни инвестиции (над 10 земеделски стопани и/или признати 
групи/организации на производители) – 5.000.000 евро, от които 1.000.000 
евро за закупуване на земеделска техника.  

Изисквания към 
кандидатстващит
е организации: 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на 
заявлението за подпомагане са:  

 земеделски стопани, които: 

 са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители; 

 имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство 
не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро; 

 и са юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, Закона за 
кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за 
Селскостопанската академия; 

 и са получили за предходната или текущата финансова година, приход от 
земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на 
площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно 
свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на 
земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, 
или получена публична финансова помощ. 

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

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които 
включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал.1. 
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Какви дейности и 
разходи са 
допустими: 

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са: 

 строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост; 

 закупуване  и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; 

 създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 

 разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС; 

 закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 
оборудване, както и за развъждането на пчели-майки; 

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

 закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта; 

 закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост; 

 закупуване на специализирани земеделски транспортни средства; 

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

 закупуване на софтуер; 

 за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 
марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

 разходи, свързани с проекта (консултантски, проектантски и др.) - не повече от 12% 
от общия размер на допустимите разходи по проекта. 

Приоритет 

Изборът се очаква да се извършва при даване приоритет на: 

 проекти представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по 
мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020, които не са 
получавали финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“; 

 кандидати - тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на 
земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с 
производство на тютюн; 

 проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции 
в сектор „Животновъдство”, и/или проекти за инвестиции в сектор „Етерично - 
маслени и медицински култури”; 

 проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в 
преход към биологично производство на суровини и продукти; 

 проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително 
технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на 
ЕС; 

 проекти, изпълнявани в Северозападен район или в райони с природни и други 
специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000; 

 проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в 
стопанствата; 

 проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между 
производителите; 

 проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост в 
стопанствата; 

 проекти, изпълнявани на територията на селски район. 

Продължителност 
до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на 
разрешение за строеж – и до 36 месеца; 

Целият текст на 
Подмярка 4.1. 

НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“  
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