
Мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства 

Цели и обхват на мярката   

Мярката подпомага инвестиции в земеделските стопанства, които допринасят за 

постигането на Цел 1 на стратегията за ВОМР.  

Мярката насърчава инвестицииза: 

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

2. въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия 

капитал; 

3. развитие на сътрудничество между земеделските стопани. 

По мярката приоритетно се подпомагат инвестициите за развитието на производството 

на плодове и зеленчуци, включително гъби, етерично-маслени и медицински култури и 

животновъдството. Приоритет се дава и на интегриране на земеделското производство 

в местни вериги за добавяне на стойност посредством подкрепа за колективни 

инвестиции и интегриране с М4.2 за активи за съхранение, обработка, преработка, 

създаване и поддържане на къси вериги на доставка включително на производители, 

участващи в развитието на устойчиви туристически продукти.  

Мярката има пряк принос за националните цели за ВОМР (цел 2 и 5) чрез насърчаване 

на диверсификацията в нетрадиционни земеделски сектори и стимулирането на 

създаването на нови аграрни вериги и насърчаване на инвестиции в ресурсна 

ефективност и използване на природния потенциал. По този начин тя адресира също 

ПО 2A, 2Б, 3A, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б на ПРСР и приоритетите на ПРСР за ВОМР. 

 

Допустими получатели 

Допустими кандидати/получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката са: 

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или 

няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски 

продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; 

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции,одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" 

от ПРСР 2014 - 2020 г.,които са от полза на цялата група или организация на 

производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или 

съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с 

подготовка на продукцията за продажба. 

3. Допустими получатели за колективни инвестиции. 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 т. 1 и т.2.  Изискванията за ЗП посочени в т.1 се отнасят до ЗП, 

участващи в ЮЛ. Никое от лицата, участващи него не следва да притежава 

доминиращо влияние върху дейността на кандидата и да участва в проекта със СПО на 

земеделското си стопанство, който надвишава 30 на сто от общия стандартен 

производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на 

земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта. ЗП, формиращи 

кандидата за колективна инвестиция не следва да са свързани предприятия  помежду си 

или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. 

Кандидатите/получателите по т. 1, 2 и 3  трябва да имат постоянен адрес – за 

физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и 

юридическите лица, на територията на действие на МИГ Исперих и да осъществяват 

дейностите по проекта на същата територия и да отговарят на всички останали 

изисквания на Наредба 22/14.12.2015 г. 



Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на: подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 

г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г.,с изключение на разпоредбата за минималният стандартен 

производствен обем на земеделското им стопанство, която се изменя по следния начин:  

 Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не 

по-малко от левовата равностойност на 4 000 евро.  

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГ Исперих, може да въвежда 

ограничение за максималния производствен обем на кандидатите.   

 

Допустими дейности  

По мярката са допустими проекти за инвестиции в материални и нематериални активи, 

включващи една или няколко от изброените по-долу дейности: 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи; 

2. Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите 

на земеделски продукти; 

3. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 

4. Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти; 

5. Разширяване на производството.   

Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, 

инвестиции за: 

 подобряване условията на труд;  

 опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци;  

 подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; 

 подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и 

други условия на производство. 

Допустими са само инвестиции, свързани с първично селскостопанско производство, 

подготовка на продукцията за пазара и съхранение на собствени продукти, описани в 

приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

С цел по-ефективно прилагане на стратегията УС на МИГИсперих, може да ограничава 

вида на допустимите дейности и/или продукти и/или разходи за определени приеми.  

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да отговаря на изискванията на 

подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на 

МИГИсперих. 

Бенефициентите и/или работещите в техните стопанства задължително се включват 

поне веднъж в дейности по М1.3, ако такива се провеждат до края на 2020 г.  

По мярката се прилагат останалите изисквания за обхвата на дейностите и проектите, 

определени в подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14 декември 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

 

Допустими разходи  

Финансова подкрепа се предоставя и може да се използва за финансиране на разходи, 

които са допустими съгласно приложимото за програмния период европейско и 

национално законодателство, включително разпоредбите на Регламент № (EC) 

1303/2013, Регламент (EC) 1305/2013, подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 

22 от 14 декември 2015 г. 



При спазване на горните изисквания допустими са всички видове разходи, подробно 

определени в подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. като: 

 Изграждане или подобрение на недвижима собственост, използвана за 

земеделското производство;  

 Закупуване, включително чрез финансов лизинг и инсталиране на нови машини, 

оборудване, земеделска техника и прикачен инвентар, необходими за 

земеделското производство; 

 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;  

 Закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнението на проекта;  

 Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг,  ноу-хау, 

придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

 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.  

По мярката се прилагат изискванията и ограниченията за допустимите разходи, 

определени вподмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.“ 

 

Финансови условия  

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лв., а 

максималният размер е 100 000 лв. 

Интензитетът на помощта е 50% от допустимите разходи по проекта. Ставката се  

увеличава с допълнителни : 

 20 процентни пункта за млади земеделски стопани съгласно определението в 

Регламент (ЕС) 1305/2013, или стопани, които вече са се установили през петте 

години преди подаването на заявление за подпомагане; 

 20 процентни пункта за колективни инвестиции, съгласно определенията в 
подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

 20 процентни пункта за операции, подпомагани в рамките на Европейско 

партньорство за иновации (ЕПИ); 

 20 процентни пункта за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от 

кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР. 

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля90 %.  

Размерът на общия публичен принос за мярката е 650 000 лв. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 100 000 лв. до края на прилагане на стратегията. 

До 50 % от бюджета по всяка процедура е се заделяза кандидати: младежи на възраст 

от 18 години - до не навършени 40 г. към датата на кандидатстване, жени, уязвими 

групи (хора с увреждания и лица, с регистрация в ДБТ над 1 година). При липса на 

кандидати, с решение на УС на МИГ Исперих, бюджетът се освобождава и пренасочва 

за останалите кандидати по мярката за конкретната процедура на прием. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест  

Критерии и показатели  
Максимален 

брой точки Подпомагат се проекти, получили обща оценка най-малкото 25 т.   

1. Принос за разнообразяване на земеделското производство  65т. 

1.1. Проектът е за дейности в сектор зеленчуци, гъби, плодове, етерично 

маслени и медицински култури, ядки и семена за човешка консумация, 

животновъдство (без калифорнийски червеи) или друга земеделска 

дейност/ сектор 

0 - 39 

1.2.  Проектът е на стопанство в преход към или вече сертифицирано за 

биологична продукция 
0 - 11 

1.3.  Колективни инвестиции; инвестиции на групи производители, или 

на организации на производители 
0 - 15 

2. Създаване на работни места и социално включване, иновации и 

устойчиво развитие  
35 

2.1.Проекти на младежи, до 40 г., и/или жени-предприемачи. 
0 -5 

2.2. Проекти на представители от уязвими групи (хора с увреждания или 
безработни с регистрация над 1 година в ДБТ) 0 - 4 

2.3. Проектът създава нова заетост в стопанството: (5т. – за годишна 

работна единица) 
0 - 15 

2.4. Проекти водещи до опазване на околната среда и биоразнообразието, 

повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 

от изменение на климата и приспособяване към тях(съгласно 

критериите в Насоките на МОСВ  за М4.1) 

Проектът въвежда иновации 

0 - 11 

Максимален брой точки   100 

„Допълнителни пояснения на определенията, минимални изисквания по показателите към отделните 

критерии и степен на съответствие ще  бъдат приложени в Методиката за оценка към Условията за 

кандидатстване“.  

Ранкиране при липса на финансов ресурс: 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат 

подреждани в низходящ ред, до първо констатиране на разлика в оценките, по следните критерии: 

1. Крайната оценка по Критерий I „Принос за разнообразяване на земеделското производство“.  

2. Крайната оценка по Критерий II. "Създаване на работни места и социално включване, иновации и 

устойчиво развитие  

3. Крайната оценка по т. 2.3 от таблицата за оценка. 

4. Крайната оценка по т. 2.1 от таблицата за оценка. 

5. По висок средно списъчен брой на персонала за предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение или за последния отчетен период за предприятия, създадени 

през текущата стопанска година. 
 

 

Забележка: 1) Ако сборът на точките по критерия е по-голям от тази стойност, за класирането 

се зачита посочената максимална стойност. 


