
 

 

 

Инвестиции в преработка и  

маркетинг на селскостопански продукти 
 

 

I. Условия за подпомагане 
 

Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на 

предприятията, преработващи земеделски продукти. 

 

Безвъзмездна финансова помощ – размер : от 40 % до  50% от размера на общите 

допустими разходи  за индивидуални кандидати/ от размера на бюджета по проекта/  

 50% в общия случай за малки и средни предприятия по смисъла на Закона за 

МСП. 

 40%  за  големи предприятия по смисъла на Закона за МСП /над 250 души 

персонал/ 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение - 15 000 

евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане 

на Програмата е в рамките на  2 000 000 евро.  

 

 

Сектори, в които ще се предоставя финансиране 

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;  

2. месо и месни продукти; 

3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 

4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 

продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и 

памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и 

тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

9. гроздова мъст, вино и оцет; 

10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от 

растителни и животински продукти. 

 

 

Възможни кандидати за финансова помощ: 



 

 

1. Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 

Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия или големи 

предприятия. 

2. Пазари на производители, регистрирани съгласно Законо за стоковите борси и 

тържища 

3. Регистрирани земеделски производители  с фирми, регистрирани в Агенция по 

вписванията - Минималният стандартен производствен обем на кандидатите 

земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро /изчислява се 

по методика на база налични дка/култури или животни/ 

4. Групи или организация на производители, признати в съответствие с 

националното и/или европейското законодателство за организации на 

производители; 

 

Какво ще се субсидира: 

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 

недвижими активи необходими за производството и маркетинга; Покупката на 

сгради е ограничена само до сгради в селски райони, за производствени цели, на 

стойност до 10% от всички разходи по проекта. 

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за 

подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, 

пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на 

нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната 

среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници само за 

собствени нужди, включително чрез преработка на растителна и животинска 

първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за 

подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните; 

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция 

използвани и произвеждани от предприятието; 

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на 

предприятието; 

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Общността; 

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на 

сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена 

дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи / 

7. Разходи за закупуване на сгради, необходими за производствени цели, ако са 

разположени в селски район / до 10 % от общия размер на допустимите 

инвестиционни разходи / 

8. 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. Общите разходи по проекта не могат да 

надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. 

9. 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”; 

10. Закупуване на софтуер; 



 

 

11. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати 

стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата: 

12. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление 

на качеството и подготовка за сертификация в предприятията. 

 

Плащания: 

 Авансово плащане  до 50% от договорената субсидия срещу банкова 

гаранция/договори за поръчителство 

 1 или две междинни плащания на обособени етапи от проекта 

 Окончателно плащане – възстановяване на съответния процент от вложените 

средства на инвеститора след физическа и документална проверка на 

реализирания проект и след приспадане на изплатените авансови и междинни 

плащания. 

 

!!! Критерии за оценка на проектите: 

 Въвеждане на нови, енергоспестяващи технологии и иновации 

 Преработка на  суровини от чувствителните сектори / плодове, зеленчуци, мляко, 

месо, етерично-маслени и медицински култури/ 

 Инвестиции за покриване стандарти на ЕС / ново въведени/- прилага се за кланици 

 Преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 

 Разкриване на нови работни места 

 Проекти за коопериране между земеделски производители и предприятия от 

хранително вкусовата промишленост или за преработка на собствена продукция 

 Проекти от Северозападен регион / областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и 

Ловеч/ 

 Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка 

на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали 

финансова помощ за сходна дейност 

 Проекти  на кандидати, реализирали износ през последните три години 

 

 

Предстоящ прием – септември- октомври 2017г 

 

 

За повече информация заповядайте за среща в нашия офис. 

 

 

 


