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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)



Мерки включени в ПРСР 2014-2020 насочени към предприятия в секторите “Растениевъдство” и 
“Животновъдство”

1. Мярка “Инвестиции в материални активи” - Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на 
земеделските стопанства.

2. Мярка “Агроекология и климат” - Мярката е насочена към опазване на биологичното разнообразие и
предпазване на почвите и водите от замърсяване. Бенефициентите по мярката поемат ангажимент да
спазват изискванията по управлението за период от 5 последователни години.

3. Мярка “Биологично земеделие” - Насърчаване на биологичното растениевъдство, пчеларство и
животновъдство и преходът към този начин на производство ще доведе до намаляване на използването
на минерални торове, пестициди и намаляване на замърсяването на почвите и водите. Плащания за
преминаване и поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП.

4. Мярка „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите“ – Цели да се компенсират
земеделските стопани за пропуснатите доходи и направените допълнителни разходи, да продължи
използването на земеделската земя и поддържането на ландшафта, да се предотврати изоставянето на
земята и загубата на биологично разнообразие, да се противодейства на обезлюдяването.

5. Мярка „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ - да се компенсират
земеделските стопани за пропуснатите доходи и направените допълнителни разходи, продължаване
използването на земеделската земя и поддържането на ландшафта, предотвратяване изоставянето на
земята и загубата на биологично разнообразие;

6. Мярка „Плащания за хуманно отношение към животните“ - Помощта ще се предоставя под формата на
годишни плащания за покриване частично или изцяло на допълнителни разходи или пропуснати доходи,
свързани с изпълнение на доброволни ангажименти от земеделски производители, отглеждащи птици,
свине, едри преживни животни и дребни преживни животни. Плащанията се отпускат за доброволно
поети ангажименти за хуманно отношение към животните, които надхвърлят съответните задължителни
стандарти .



Цели на мярката:

1.Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на
земеделските стопанства;

2.Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на
предприятията от хранително-преработвателния сектор;

3.Възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща или
изграждане на нова инфраструктура за напояване и отводняване на
земеделските земи, с цел повишаване на конкурентоспособността на
земеделските стопанства;

4.Подпомагане на земеделски производители за непроизводствени
инвестиции, необходими за функциониране на земеделските стопанства

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“



Обхват на подпомагане:

1 Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи
отношение към подобряване на производствената дейност на
земеделските стопанства;

2 Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, имащи
отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските
стопанства и предприятията за преработка на земеделски продукти;

3 Подпомагане на инвестиции, свързани с възстановяване, реконструкция и
модернизация на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура
за напояване и отводняване на земеделските земи;

4 Подпомагане на земеделски производители или групи на земеделски
производители за непроизводствени инвестиции, в това число: Изграждане
на каменни стени, възстановяване на влажни зони, дейности, свързани с
опазване на водите и почвата и др.

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“



Насоченост на мярката:

-Устойчиво развитие на земеделието;

-Модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/ чрез модернизиране на
физическия капитал;

-Повишаването на производителността на труда;

-Нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата;

-Въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии;

-подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията;

-Териториален обхват на мярката:

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна

Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства “



Вид на помощта:

Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко
свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване
производителността на труда

Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения

Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността
приложими за съответните стопанства

Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата

Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на
продукцията;

Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските
стопанства (закупуване на сгради и земя необходими за изпълнението на проекта)

Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
нуждите на земеделските стопанства

Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства “



Бенефициенти:

1. Земеделски производители /Физически и Юридически лица/ отговарящи на 
следните условия:

- да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

- Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата е не по-
малко от 8 000 евро

- Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите 
или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително 
създадени по Закона за Селскостопанската академия

2. Групи/Признати организации на земеделски производители в съответствие с
националното и/или европейското законодателство за организации на
производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители”

Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства “



Допустими разходи за подпомагане

Материални инвестиции:

 Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, 
включително чрез лизинг

 Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения
и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на
активите, включително чрез лизинг

 Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и 
дървесни видове за производство на биоенергия

 Разходи за закупуване на земя

Нематериални инвестиции

 Общи разходи свързани със съответния проект

 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

Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства “



Определяне на критерии за подбор гарантиращи:

 Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство

 Осигуряване на допълнителна заетост. 

 Навлизането на млади хора

 По мярката ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на
селските райони в страната, райони с по – ниско ниво на подкрепа и райони с 
природни и други ограничения. 

 Повишаване на енергийната ефективност. 

 Насърчаване на кооперирането между производителите, включително за
дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на
ЕС.

Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства “



Насоченост на помощта по мярката :

- Инвестиции в непроизводствени дейности свързани с постигане на
агроекологичните и климатични цели,

- Запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и видовете;

- Увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или райони с
висока природна стойност;

Подмярка „Непроизводствени инвестиции“



Инвестиции в стопанствата обвързани с обработваемата площ и пряко свързани със:

 Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност -
Разчистване на нежелана растителност, презасяване със смески с местен произход,
подобрителни мероприятия в пасищата - почистване на пасищата от камъни, храсти и
вредна растителност

 Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми площи -
Изграждане на малки елементи за облагородяване на местата - построяване на къщички
за птици, изграждане на беседки, екопътеки, поставяне на обозначителни информационни
табели и др., включително изграждане на малки водоеми

 Контрол на почвената ерозия – Изграждане на затревени буферни ивици, изграждане на
оттокоотвеждащи бразди, изграждане на наорни тераси

 Традиционни практики за сезонна паша - Изграждане на навеси и заслони за стадата и
хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой

Подмярка „Непроизводствени инвестиции“



Бенефициенти:

 Земеделски производители /Физически и Юридически лица/

 Групи/Организации на производители

Допустими разходи:

 Закупуване на посадъчен материал и тревни смески, механизирани и ръчни услуги
свързани с постигане изпълнението на подпомаганите дейности

 Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване

 Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество

 Общи разходи

Подмярка „Непроизводствени инвестиции“



Недопустими разходи:

-Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;

-Закупуване на оборудване втора ръка;

-Принос в натура;

-Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху

околната среда;

Подмярка „Непроизводствени инвестиции“



Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в непроизводствени инвестиции е в размер
на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи едно проектно предложение е в 
рамките 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на
прилагане на Програмата е в рамките 100 000 евро.

Подмярка „Непроизводствени инвестиции“



Благодаря за вниманието

Дирекция „Развитие на селските райони“ Министерство на 

земеделието и храните


