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МЯРКА 4 — „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” 
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Подмярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/мар

кетинг на 
селскостопанск

и продукти“ 

146 700,00лв Земеделски стопани, които са 

регистрирани съгласно Наредба № 

3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на 

земеделските стопани (ДВ, бр. 10 

от 1999 г.); земеделското им 

стопанство е с минимален 

стандартен производствен обем не 

по-малко от левовата 

равностойност на 8000евро. 

Признати групи или 

организации на производители 

или такива, одобрени за финансова 

помощ по мярка 9. "Учредяване на 

групи и организации на 

производители" от ПРСР 2014 - 

2020 г.; 

Еднолични търговци и 

юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1 и 2. 

Кандидатите трябва да са 

Подпомагат се проекти, които водят до 

подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез: 1. внедряване на 

нови и/или модернизиране на 

наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или внедряване на 

нови продукти, процеси и технологии, 

и/или намаляване на себестойността на 

произвежданата продукция, и/или 

постигане на съответствие с 

нововъведени стандарти на ЕС, и/или 

подобряване на сътрудничеството с 

производителите на суровини, и/или 

опазване на околната среда, 

включително намаляване на вредните 

емисии и отпадъци, и/или подобряване 

на енергийната ефективност в 

предприятията, и/или

 подобряване на 

безопасността и хигиенните условия 

на производство и труд, и/или 

За изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други 

недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга, 

включително такива, използвани за 

опазване компонентите на околната 

среда; 

За закупуване, включително чрез 

финансов лизинг, и/или инсталиране 

на нови машини, съоръжения и 

оборудване, необходими за 

подобряване на производствения 

процес по преработка и маркетинга, 

в т.ч. за: а) преработка, пакетиране, 

включително охлаждане, 

замразяване, сушене, съхраняване и 

др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, 

въвеждане на нови технологии и 

процеси; в) опазване компонентите 

на околната среда; г) производство 

40-50% Юни 
  2018 г. 

Август  
 2018 г. 

Левовата 
равностойност на 

10 000 

 евро 

Левовата 
равностой

ност на 

100 000 
евро 
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регистрирани по Търговския закон 

или Закона за кооперациите. 
 

подобряване на качеството и 

безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или 

 подобряване на 

възможностите за производство на 

биологични храни чрез преработка на 

първични земеделски биологични 

продукти. 

 

на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за собствените 

нужди на предприятието, 

включително чрез преработка на 

растителна и животинска първична 

и вторична биомаса; д) подобряване 

на енергийната ефективност и за 

подобряване и контрол на 

качеството и безопасността на 

суровините и храните; 

За закупуване на земя, необходима за 

изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на 

сгради, помещения други недвижими 

материални активи, предназначени за 

производствени дейности; За 

закупуване на сгради, помещения и 

други недвижими имоти, необходими 

за изпълнение на проекта, 

предназначени за производствени 

дейности на територията на селски 

район съгласно приложение; За 

закупуване, включително чрез 

финансов лизинг, на специализирани 

транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на 

суровините или готовата продукция, 

използвани и произвеждани от 

предприятието; За 

изграждане/модернизиране, 

включително оборудване на 

лаборатории, които са собственост на 

кандидата, разположени са на 

територията на предприятието и са 

пряко свързани с нуждите на 

производствения процес, включително 

чрез финансов лизинг; За материални 

инвестиции за постигане на 

съответствие с новоприети стандарти 

на Съюза съгласно приложение № 8, 

включително чрез финансов лизинг; 

Разходи за достигане на съответствие с 

международно признати стандарти за 

системи за управление, разходи за 

въвеждане на добри производствени 

практики, системи за управление на 
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качеството и подготовка за 

сертификация в предприятията само 

когато тези разходи са част от общ 

проект на кандидата; За закупуване на 

софтуер, включително чрез финансов 

лизинг; За ноу-хау, придобиване на 

патентни права и лицензи, за 

регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта; 

Разходи, свързани с проекта, в т.ч. 

разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултанти, консултации 

за икономическа устойчивост на 

проекти, извършени както в процеса 

на подготовка на проекта преди 

подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат 

да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи по 

проект, включени в т. 1 - 10. 

 

МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ” 

 

2 Подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски 

дейности“  

1 173 000 лв. Земеделски стопани 

(Стопанството на кандидати, 

земеделски стопани, трябва да 

има стандартен производствен 

обем над 8 000 евро; Микро 

предприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския 

закон, Закона за кооперациите 

или Закона за вероизповеданията; 

Физически лица, регистрирани по 

Закона за занаятите. 

 

Чрез подмярката се предоставя 

подпомагане за инвестиции в 

неземеделски дейности, насочени 

към: Развитие на туризъм 

(изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на 

туристически услуги) – Подпомагат 

се проекти за обновяване или 

изграждане на места за настаняване с 

до 20 помещения за настаняване. 

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, 

а) Изграждане, придобиване или 

подобренията на недвижимо 

имущество; б) Закупуване, 

включително чрез лизинг на нови 

машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите; в) Общи 

разходи, свързани с разходите за 

буква „а“ и „б“, например хонорари 

на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, 

включително проучвания за 

техническа осъществимост; г) 

Нематериални инвестиции: 

придобиване и създаване на 

компютърен софтуер и придобиване 

на патенти, лицензи, авторски права и 

марки. Разходите по т. “в“ не могат да 

надхвърлят 12 % от сумата на 

До 75% Август 

2018 г. 

Октомври 

2018 г. 

Левовата  

равностойност на 

3000 евро 

Левовата  

равностойно

ст на 100 
000 евро 
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ветеринарни 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 участието на 

посетители в занаятчийски дейности) 

и други неземеделски дейности; 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 

Европейския съюз към помощта de 

minimis, производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници 

за продажба; 

НЕ се предоставя финансова помощ 

за изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на 

туристически услуги в курортни 

комплекси и населени места по 

черноморското крайбрежие и в 

планинските курорти с развит масов 

туризъм. 

 

разходите по т. „а“, „б“ и „г“.  

Не са допустими за подпомагане 

текущи разходи. 

 

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

 

3 

Набиране на 
проектни 

предложения по 

мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 
или 

разширяването 1 154 000лв. 

Общини на територията на МИГ за 

всички допустими дейности по 

под-мярката с изключение на 

дейности, свързани с 

доизграждане, без ново 

строителство на канализационната 

мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в 

Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински пътища, 

улици, тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях; 

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в агломерации с 

а) Изграждането, включително 
отпускането на лизинг, или 

подобренията на недвижимо 

имущество; б) Закупуването или 
вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване, обзавеждане до пазарната 

цена на актива; в) Общи разходи, 
свързани с изброените по-горе, 

например хонорари на архитекти, До 100% 

Април   

2018г. 

Май    

2018г. 

Левовата 
равностойност  

на 20 000 евро 

Левовата 

равностой

ност  на 
200 000 

евро 
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на всички 
видове малка по 

мащаби 

инфраструктура
” 

агломерации с под 2 000 е. ж. в 

селските райони; Юридически 

лица с нестопанска цел за 

дейности, свързани със социалната 

и спортната инфраструктура и 

културния живот; Читалища за 

дейности свързани с културния 

живот; ВиК оператори за 

дейности, свързани с изграждане, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на 

водоснабдителни системи и 

съоръжения в агломерации с под 2 

000 е. ж. в селските райони и 

дейности, свързани с 

доизграждане, без ново 

строителство на канализационната 

мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в 

агломерации с под 2 000 е. ж. в 

селските райони. 

 

под 2 000 е. ж. в селските райони; 

инвестиции за доизграждане, без ново 

строителство на канализационната 

мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в 

агломерации с под 2 000 е. ж. в 

селските райони; Изграждане и/или 

обновяване на площи, за широко 

обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение; 

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; Реконструкция и/или ремонт 

на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна 

ефективност; Изграждане, 

реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 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. 

 

инженери и консултанти, хонорари, 
свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата 

устойчивост; г) Нематериални 
инвестиции: придобиването или 

развитието на компютърен софтуер и 

придобиването на патенти, лицензи, 
авторски права, търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да 

надхвърлят 12% от сумата на 

разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

Оперативните разходи, свързани с 

предоставянето на услугите са 
недопустими за подпомагане по 

подмярката. 

4 

Подмярка 7.6 „ 

Проучвания и 
инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 
възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

117 500,00лв

. 

Местни поделения на 

вероизповеданията, регистрирани, 

съгласно чл. 20 на Закона за 

вероизповеданията или признати 

за юридическо лице по силата на 

чл. 10 от същия закон. 

 

Подпомагат се дейности за 

възстановяване, реставрация, ремонт 

и/или реконструкция на сгради с 

религиозно значение, в това число и 

дейности по вертикалната планировка 

и подобряване на прилежащите 

пространства. 

а) Подобренията на недвижимо 

имущество;    б) Закупуването или 

вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване, обзавеждане до пазарната 

цена на актива; 

в) Общи разходи, свързани с 

изброените по-горе, например 

75-100% 

 

Юни  

  2018 г. 

Август 

2018 г. 

Левовата   

равностойност  
на 10 000 

евро. 

Левовата 

равностой
ност на 

75 000 

евро 
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природното 
наследство на 

селата“ 

 хонорари на архитекти, инженери и 

консултанти, хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост; 

г) Нематериални инвестиции: 

придобиването или развитието на 

компютърен софтуер и придобиването 

на патенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки. 

Разходите по т. „в“ не трябва да 

надхвърлят 12% от сумата на 

разходите по т. „а“, „б“ и „г“. 

 

  

 

 

 

 
 


