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Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

Описание на целите на подмярка 4.1. от СВОМР: 

Подмярка 4.1. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез: 

 преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

 насърчаване въвеждането на 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; 

Има принос за постигане на Приоритет І, СЦ 1.1. от СВОМР. 

Обхват на подмярка 4.1. от СВОМР 

Нормативен обхват: Подмярка 4.1. от СВОМР е разработена на основание чл. 15 ал. 

1 т.1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

В рамките на СВОМР подмярка 4.1. ще се прилага съгласно изискванията на: 

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

периода 2014 – 2020 г. и при спазване на специфичните условия и изисквания 

посочени в СВОМР. 

Географски обхват: финансова помощ се предоставя за проектите и дейностите 

реализиращи се на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, която покрива 

територията в административните граници на общини Брезово, Братя Даскалови. 

Допустими кандидати по подмярка 4.1. от СВОМР 

 Земеделски стопани (Земеделски производители: физически лица с постоянен 

адрес на територията на общините Брезово или Братя Даскалови и еднолични 

търговци и юридически лица със седалище и адрес на управление на територията 

на общините Брезово или Братя Даскалови); 

 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. 

(групите производители, признатите организации на производители както и всички 

техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на 

общините Брезово или Братя Даскалови) 

Всички потенциални бенефициенти следва да отговарят на критериите за 

допустимост на кандидатите посочени в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и специфичните условия на 
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СВОМР. 

Допустими дейности по подмярка 4.1. от СВОМР 

По подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат 

проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското 

стопанство чрез: 

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи; или 

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти; или 

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; или 

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или 

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или 

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти. 

По подмярка 4.1. от СВОМР ще се подпомагат дейности посочени като 

допустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

от ПРСР 2014 – 2020 г. и съгласно специфичните условия на СВОМР. 

Допустими разходи по подмярка 4.1. от СВОМР 

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за 

опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, 

получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските 

дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и 

подготовка за продажба на земеделска продукция; 

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, 

други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия; 

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, 

включително чрез финансов лизинг; 

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 

оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и 
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за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за 

млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6; 

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 

и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения; 

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности; 

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 

хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за 

транспортиране на живи животни и птици; 

10. 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; 

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на 

проекта, 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 - 12. 

По подмярка 4.1. от СВОМР се прилагат критериите за допустимост на 

разходите посочени в: Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. и специфичните условия и изисквания на 

СВОМР 

Критерии за допустимост и изисквания към проектите по подмярка 4.1. от 

СВОМР 

Проектите следва да отговарят на изискванията и критериите за допустимост 

посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от 

ПРСР 2014 – 2020 г. и на специфичните условия и изисквания,посочени в СВОМР.  

Няма да се финансират проекти, имащи отрицателно въздействие в/у околната 

среда. 
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Недопустими разходи по подмярка 4.1. от СВОМР 

 Всички разходи посочени като недопустими в ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

 Всички разходи посочени като недопустими в Наредба № 22 от 14 декември 2015 

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

Финансови парамтри на проектите по подмярка 4.1. от СВОМР 

Максимален размер на общите допустими разходи за едни проект: 

 Левовата равностойност на 150 000 евро; 

 Левовата равностойност на 100 000 евро за проекти с инвестиции само за 

земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12 от допустимите разходи. 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 

 Левовата равностойност на 3 500 евро. 

Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти (% от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи): 

 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи 

За допълнително увеличаване на интензитета на помощта ще се прилагат 

разпоредбите на ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

Критерии за оценка на проекти по подмярка 4.1. от СВОМР и тяхната тежест 

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори в селското стопанство: 

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло 

насочени в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и 

"Етеричномаслени и медицински култури" 

15 

100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени 

в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и 

медицински култури" 

30 

Под 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са насочени в 

сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и "Етеричномаслени и 

медицински култури" или изцяло 

 към друг сектор на селското стопанство: 

10 

Максимален брой точки по критерий 1:  30 

2. Подпомагане на биологичното производство: 

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

производство на биологични продукти. 

10 

100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

производство на биологични продукти. 

20 

Максимален брой точки по критерий 2: 20 

3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост: 

До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 5 
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плащане запазени за период от една година, като минимум 1  ново работно 

място следва да бъдат запазено за период от две години след подаване на 

заявка за плащане: 

4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за 

плащане запазени за период от една година, като минимум 2  нови работни 

места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на 

заявка за плащане: 

15 

Максимален брой точки по критерий 3: 15 

4. Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната 

среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или 

постигане на стандартите на ЕС: 

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи 

съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:  

5 

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи 

съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС: 

10 

Максимален брой точки по критерий 4: 10 

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата 

равностойност на 50 000 евро: 
10 

6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 

121 от Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ в предходния програмен период: 

5 

7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. 

етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, 

хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от 

дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически 

лица от уязвимите групи): 

10 

Максимален брой точки: 100 
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