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Това издание се публикува по проект CAP for CAP (Creating Amazing Publicity for
Common Agricultural Policy - „Популяризиране на Общата селскостопанска политика
на Европейския съюз“), изпълняван от „Икономедиа“ с финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
CAP for CAP e един от 15-те проекта, избрани от Европейската комисия да представят
новата Обща селскостопанска политика (ОСП) до 2020 г. Неговите цели са да запознае
широката публика, и в частност младите хора и фермерите, с основните промени
в новата ОСП - това, че тя е по-ефективна, справедлива и зелена. Че допринася за
повишаване на конкурентоспособността на фермерите, като същевременно гарантира
опазването на природата.

Това издание е по проект CAP for CAP
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на Европейския съюз”), изпълняван от „Икономедиа“ и финансиран с подкрепата на Европейския съюз, договор
AGRI 2015-0230“
Тази публикация отразява единствено мнението на авторите и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията
Екип на изданието:
Мара Георгиева
Ваня Лалошева
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Проектът се фокусира върху трите основни теми на новата ОСП: осигуряването на
продоволствие, устойчивото използване на природни ресурси и развитие на селските
райони. В него са предвидени разнообразни дейности – създаване на информационен
портал с множество функционалности за интересуващите се от ОСП, издаване
на книги и брошури, провеждане на конференции, дебати, семинари за журналисти,
изложения.
Това издание представя основни елементи на новата Обща селскостопанска политика
с нейните два стълба: директни плащания и пазарна подкрепа; политика за развитие
на селските райони. То съдържа подробна информация за приложението на ОСП
в България: видовете директни плащания, структура за управление и контрол
на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 и мерките за
кандидатстване по нея, целите на ПРСР и връзката й с другите оперативни програми.
В специално интервю министърът на земеделието и храните Десислава Танева обобщава
промените в българското земеделие през последните седем години в резултат от
прилагането на ОСП и представя предстоящите реформи в българския аграрен сектор и
как подкрепата от Европейския съюз ще помогне за реализацията им.

София 1000, ул. „Иван Вазов“ 20

В изданието е публикуван и индикативен график за прием на проекти през 2015 г., както
и речник на основните понятия.
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Реформите на Общата
селскостопанска политика
Общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя през годините
пет големи реформи. На практика
те поставят пред ОСП нови цели:
• икономически - гарантиране на
продоволствената сигурност чрез
жизнеспособно селскостопанско
производство, подобряване конкурентоспособността и разпределението на ползите в рамките
на веригата за предоставяне на
храни
• екологични - устойчиво използване на природните ресурси и борба с изменението на климата;
• териториални - осигуряване на
икономическата и социалната динамика в селските райони.
Реформата от 1992 г.:
промяна на системата
Стартиралата през 1962 г. ОСП
изпълни целите си, като гарантира сигурността на хранителните
доставки. Следват политика на гарантирани прагови цени, прекалено
високи спрямо цените на световния
пазар, и на неограничена гаранция за
изкупуване. Резултатът е, че ОСП
започва да произвежда все повече
и повече излишъци. За да ограничи
нарастващото разминаване между
търсенето и предлагането и за да
контролира селскостопанските
разходи, Брюксел предприема радикална промяна в ОСП, като замества
системата за защита с цени със
система за компенсаторни помощи
за доходите. При полските култури
компенсацията е под формата на

6 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

преките помощи на хектар, а при
животновъдството – на субсидии
на глава едър рогат добитък. Пазарните мерки са допълнени със
съпътстващи мерки на структурно
равнище.
“Програма 2000”:
нови промени - нов етап
Открояват се няколко основни елемента на реформата на ОСП:
- ново изравняване на цените на
вътрешния пазар със световните
цени, като това частично се компенсира с преките помощи за производителите
- държавите въвеждат условия за
съобразяване с околната среда (кръстосано спазване) с оглед отпускане
на помощи и възможността за тяхното намаляване (модулиране) с цел
финансиране на мерки за развитието на селските райони
- засилване на действащите структурни мерки, особено в областта на
селското стопанство и екологията,
в рамките на нова политика за развитие на селските райони, наричана
вече втори стълб на ОСП
- бюджетно укрепване посредством
стриктна финансова рамка за периода 2000 - 2006 г.
Реформата от юни 2003 г.:
основно преструктуриране
През 2002 г. започва междинен преглед за оценка на въздействието
на последната реформа на ОСП. Той
се превръща в най-амбициозната
8
реформа, която ОСП познава,
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ОСП в многогодишната финансова рамка за 2014 - 2020 г. (EС-28)
Бюджетни кредити за поети
задължения (в милиони евро при
постоянни цени за 2011 г.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общо
2014/2020

A. Общо бюджетни кредити за
поети многогодишни задължения
(ЕС-28)

134 318

135 328

136 050

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

Като процент от брутния
национален доход (БНД) (ЕС-28)

1.03%

1.02%

1.00%

1.00%

0.99%

0.98%

0.98%

1.00%

Б. ОСП – стълб 1 (Европейски фонд
за гарантиране на земеделието ЕФГЗ)

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

от които: Б.1. Преки плащания

39 715

39 139

38 580

38 007

37 265

36 566

35 881

265 153

от които: Б.2. Разходи, свързани с
пазара

2503

2471

2449

2427

2399

2342

2286

16 879

от които: Б.3. Целеви приходи

−633

−621

−609

−597

−585

−574

−562

−4 181

В. ОСП — развитие на селските
райони (ЕЗФРСР)

12 865

12 613

12 366

12 124

11 887

11 654

11 426

84 936

Г. ОБЩО ОСП (стълбове 1 и 2) (Б + В)

54 450

53 602

52 787

51 961

50 966

49 989

49 031

362 787

Бюджетни кредити като процент от
БНД (ЕС–28)

0.41%

0.40%

0.38%

0.38%

0.36%

0.35%

0.34%

0.37%

Източник: Европейска комисия
(въз основа на Регламент (EC, Евратом) №1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884), както и на политическото споразумение,
постигнато през юни 2013 г. между Парламента, Съвета и Комисията (дата на гласуване в Парламента: 20 ноември 2013 г. — резолюция P7_TA(2013)0455)

с четири главни цели:
• още по-голямо свързване на европейското селско стопанство със
световните пазари
• подготовка за разширяването
на ЕС
• предоставяне на по-добър отговор на новите изисквания на обществото в областта на опазването
на околната среда и качеството на
продуктите
• повишаване на съвместимостта
на ОСП с търсенето от страна на
трети държави.
На 26 юни 2003 г. в Люксембург европейските министри на земеделието
постигат съгласие, което на практика основно преструктурира ОСП
и въвежда поредица от нови принципи и/или механизми:

• отделянето на помощите от произведените обеми с цел работещите стопанства да се приспособят
по-добре към пазарните условия и
да се намали нарушаването на производството на селскостопански
продукти. Тези отделени помощи
вече се превръщат в единно плащане за стопанството, насочено към
стабилност на доходите
• кръстосано спазване (crosscompliance), което подчинява единните плащания на спазването на
поредица от критерии в областта
на околната среда и общественото
здраве
• съвместимост с правилата на
Световната търговска организация (СТО), доколкото отделянето
на помощите има за крайна цел да
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позволи включването на преразгледаната схема на единно плащане в
„зелената кутия“
• обществено преразпределение на
правото на плащанията, определени за стопанствата, в зависимост
от референтните исторически
стойности и чрез два механизма:
модулиране, позволяващо прехвърляне на кредити между двата стълба
на ОСП за засилване развитието
на селските райони; евентуалното
прилагане на регионален модел за
отделяне, който позволява хармонизирането на плащанията на хектар
според териториални критерии
• гъвкаво управление с възможност
за държавите членки да прилагат
диференцирано поредица от параметри на новата ОСП

• финансова дисциплина: принцип, заложен впоследствие във финансовите прогнози за 2007 - 2013 г., според
който бюджетът на първия стълб
от ОСП е замразен и са наложени
задължителни годишни прагове. За
да бъдат тези прагове спазвани,
европейските институции могат да
прибягват до постепенни намаления
на сега действащите помощи
• през 2007 г. се създава единна обща
организация на пазара (ЕООП).
2009 г. - „Оценка
на здравословното състояние“
С „Оценката на здравословното състояние“ се преразглежда дълъг списък от мерки, прилагани след реформата на ОСП през 2003 г. Целта е:
• засилване на цялостното отделяне на помощите посредством
постепенно премахване на последните плащания, свързани с производството, като те бъдат включени
в системата за единно плащане на
стопанствата
• частично пренасочване на средства от първия стълб в полза на
развитието на селските райони посредством увеличаване на процента
на модулиране на преките помощи
• смекчаване на правилата за обществена намеса и контрол на
предлагането с оглед на това да не
се ограничава способността на земеделските стопани да реагират на
сигналите на пазара.
ОСП 2020
Общата рамка на ОСП за периода
2014 - 2020 г. се отнася до:
• превръщането на отделните
помощи в мултифункционална система за подкрепа. Еднократните
плащания на земеделските стопанства са заменени със система
за плащания, на етажи или нива,
със седем компонента: 1) основно

плащане за хектар; 2) допълнително
подпомагане, с което се цели компенсиране на разходите, свързани
с предоставянето на обществени
блага по екологосъобразен начин,
които не се заплащат от пазара
(екологичен или „зелен“ компонент).
3) допълнително плащане за млади
земеделски стопани; 4) преразпределително плащане, което позволява
да се подсили помощта за първите
30 хектара от дадено стопанство;
5) допълнително подпомагане към
приходите в зоните с ограничени
природни дадености; 6) плащания,
свързани с производството поради
икономически или социални причини;
7) създаване на опростена схема
за дребните земеделски стопани,
получаващи по-малко от 1250 евро;
Новите помощи за хектар са единствено за активните селскостопански производители. Пакетите преки
плащания, налични за всяка държава
членка, ще бъдат постепенно приспособени така, че всички да достигнат минимално равнище в евро за
хектар до 2019 г. (процес, наречен
„външно сближаване“)
• консолидиране на двата стълба на
ОСП: първи стълб, който финансира
преките помощи и пазарните мерки
и е изцяло за сметка на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); втори стълб, който е в
подкрепа на развитието на селските райони и е в режим на съфинансиране. Модулирането на преките
помощи в полза на втория стълб
се премахва и се заменя от задължително намаляване на основните
плащания над 150 000 евро („намаляване на помощите“). Подсилен е
потенциалът за преразпределяне
на новата система за преки плащания на активните селскостопански

производители. Увеличава се гъвкавостта между стълбовете: от 2015
г. държавите членки имат възможност да прехвърлят първоначално
определени средства в двете посоки
(до 15% от първия стълб към втория, както и до 25% за някои държави от втория стълб към първия)
• консолидирането на инструментите на единната ОСП като „защитен
механизъм“, който се задейства
единствено в случай на криза с цените и смущение на пазара. Премахват
се всички мерки за контрол върху
предлагането: режимът на квотите за захарните продукти изтича
през 2017 г., а правата за засяване
на лозя ще бъдат изцяло заменени
със система от разрешителни през
2020 г. Млечните квоти паднаха от
1 април 2015. Новата ОСП създава нов
резерв за реакция при кризисни ситуации, който да може да отговори на
евентуално смущение на пазарите;
този резерв ще бъде финансиран от
годишно намаление на директните
плащания, което може да достигне
400 милиона евро
• по-интегриран, целенасочен и териториален подход за развитието
на селските райони. Мерките за селските райони се координират с тези
за останалите структурни фондове.
Големият набор от съществуващи
инструменти в рамките на втория
стълб на ОСП се опростява, за да
се съсредоточи върху подпомагането на: конкурентоспособността,
иновациите, селското стопанство,
основано на знания, навлизането на
млади земеделски стопани, устойчивото управление на природните
ресурси и балансираното териториално развитие.
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първи стълб на осп:

Директни плащания
и пазарна подкрепа
Новата Обща селскостопанска политика въвежда нова структура
за директните плащания, която е по-целева,
равностойна и екологосъобразна

Единните плащания за стопанство са заменени със система за
плащания с различни цели, която
има седем компонента: 1) основно
плащане на хектар, чието равнище ще бъде хармонизирано в
съответствие с национални или
регионални икономически или административни критерии и ще
подлежи на процес на сближаване;
2) компонент за „екологизиране“
като допълнително подпомагане
за компенсиране разходите по
предоставянето на обществени
блага в сферата на околната среда,
които не биват възнаграждавани
от пазара; 3) допълнително плащане за младите селскостопански
производители в продължение на
5 години; 4) преразпределително
плащане, което позволява да се
подсили помощта за първите им
хектари от дадено стопанство;
5) допълнително подпомагане към
приходите в зоните с ограничени
природни дадености; 6) подпомагане, свързано с производството

в полза на някои зони или видове
селско стопанство по икономически и/или социални причини; 7)
опростена система за дребните
селскостопански производители,
с плащания до 1250 евро. Първите
три компонента са задължителни
за държавите членки, а останалите
четири се въвеждат по желание.
Пазарни мерки
Общата организация на пазара
(ООП) на селскостопански продукти включва пазарните мерки,
предвидени в рамките на Общата
селскостопанска политика (ОСП).
Те са част от т.нар. първи стълб
на ОСП. Общата организация на пазара се финансира от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
Правилата относно общата организация на пазара са изключително
сложни: основният регламент
включва 232 члена, към които
трябва да се прибавят многобройните правила, съдържащи се

10 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

в делегирани актове и актове за
изпълнение.
До влизането в сила на единната
обща организация на пазара през
2007 г. съществуват успоредно 21
отделни общи организации на пазарите, като всяка от тях се урежда
от отделен регламент. Последователните реформи на ОСП водят до
единна обща организация на пазара,
отнасяща се до всички селскостопански продукти. Едновременно с
това ОСП постепенно се ориентира
към пазарите и намалява обхвата
на инструментите за намеса – сега
те се смятат за „защитни мрежи“, които следва да се използват
единствено в случай на криза. При
подкрепата чрез намеса в ценовата
политика са запазени единствено
интервенционните цени (гарантирани цени за покупката на произведените и складирани количества от
страна на интервенционен орган,
определен от държавите членки) и
като цяло интервенцията е значи12
телно ограничена.
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директни плащания по ОСП (първи стълб)
Национални тавани (максимален размер на европейски средства за страната) (в хиляди EUR)
Календарна година

2019 г.
и следващата година

2015

2016

2017

2018

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

Чешка Република

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

Дания

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

Ирландия

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

Гърция

2 039 122

2 015 116

1 991 083

1 969 129

1 947 177

Испания

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

Франция

7 553 677

7 521 123

7 488 380

7 462 790

7 437 200

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

Кипър

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

Латвия

195 649

222 363

249 020

275 887

302 754

Литва

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

33 603

33 545

33 486

33 459

33 431

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

5127

5015

4904

4797

4689

Нидерландия

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

Австрия

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

Полша

2 987 267

3 004 501

3 021 602

3 041 560

3 061 518

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

Румъния

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

Словения

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

Словакия

380 680

383 938

387 177

390 781

394 385

Финландия

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

Швеция

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

3 555 915

3 563 262

3 570 477

3 581 080

3 591 683

Белгия
България

Германия
Естония

Хърватия*
Италия

Люксембург
Унгария
Малта

Португалия

Обединено Кралство

* За Хърватия националният таван за календарната 2020 г. е 298 400 000 EUR, за 2021 г. - 2 335 700 000 EUR, и за 2022 г. е 373 000 000 EUR.

Източник: Институт за агростратегии и иновации
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Обхват
Общата организация на пазара
включва:
• вътрешна част: интервенция на
пазара, правила, свързани с пускането на пазара и организацията на
производителите
• външна част, която се отнася до
обмена с трети държави: сертификати за внос и износ, вносни мита,
управление на тарифните квоти,
възстановявания при износ и т.н.)
Тя се отнася също така до правилата за конкуренция, приложими по
отношениe на предприятията, и до
областта на държавните помощи
• общи разпоредби за извънредни
мерки: предотвратяване на смущения на пазара, причинени от
нестабилност на цените или други
събития, подкрепа в случай на болести по животните и загуба на доверие от страна на потребителите
поради съществуването на рискове
за здравето на хората, животните
или растенията и мерки относно
съгласуваните практики при тежки
периоди на дисбаланс на пазарите,
както и новия резерв в случай на
кризи в селскостопанския сектор.
Новата обща организация
на пазара след 2013
• Резервът в случай на кризи в
селскостопанския сектор е нов инструмент, чиято цел е да подкрепя
сектора при възникване на кризи,
засягащи производството или
разпространението. Ако дадена
година средствата от резервния
фонд не са били използвани, те се
изплащат на земеделските производители. За периода 2014 - 2020 г.
резервът се разпределя на седем
равни годишни транша от по 400
милиона евро (което означава
обща сума в размер на 2.8 млрд.
евро). Кризисният резерв може да
се използва за финансиране на извънредни мерки срещу смущенията
на пазарите.
• Системите за публична интервенция и за помощ на частното
складиране се преразглеждат с

цел да се подобри способността
им за реагиране и ефикасността
им. Периодът на интервенция за
маслото и обезмасленото мляко на
прах е продължен с един месец; при
превишаване на определени прагове се предвижда автоматично възлагане на обществени поръчки за
млякото и обезмасленото мляко на
прах; за маслото — максималният
обем за изкупуване на фиксирани
цени е определен на 50 000 тона;
някои сирена със защитено наименование за произход/защитено
географско указание могат да се
възползват от помощи за частно
складиране.
• Режимът на квотите за захарта
изтича на 30 септември 2017 г.
Рамковите разпоредби, уреждащи
споразуменията между предприятията в сектора на захарта и
производителите на захар, ще се
запазят след тази дата. Бялата
захар ще продължи да се ползва от
помощта за частно складиране.
• Системата на права на засаждане
в лозарско-винарския сектор ще бъде преустановена в края на 2015 г.
Веднага след това ще бъде въведен
режим за издаване на разрешения
за нови засаждания за периода
2016 - 2030 г. Разрешенията за
засаждане на лозови насаждения
ще могат да се увеличават с 1% на
година.
• За сектора на млякото и млечните произведения – млечните
квоти изтекоха през април 2015 г.
Разпоредбите на „минипакета за
млякото“, които целят да осигурят
по-силна позиция за производителите в рамките на веригата на
доставки, са включени в новия регламент. Тези мерки предоставят
възможност на държавите членки
да въведат задължение за подписване на писмени договори между
земеделските производители и
преработвателите на мляко, както
и възможност на земеделските производители да договарят колективни договори чрез организациите на
производителите. Предлагането на

сирена със защитено наименование
за произход/защитено географско
указание може също да бъде регулирано чрез организациите на производителите.
• Продължени са програмите в
подкрепа на консумирането на плодове и мляко в училище. Годишният
бюджет, отпуснат за тях, се увеличава от 90 на 150 милиона евро.
• Предвиждат се и програми за подпомагане на пчеларството, като
финансовото участие на ЕС е 50%.
• Разпоредбите относно организациите на производителите,
асоциациите на организациите на
производителите и междубраншовите организации са разширени по
отношение на всички сектори. Те
ще се финансират от бюджета за
развитие на селските райони. Организациите на производителите
в сектора на зехтина, полските
култури и говеждото и телешкото месо могат да участват в колективните преговори в полза на
техните членове при наличието на
определени условия.
• В определени случаи признатите
организации на производителите,
техните асоциации и признатите междубраншови организации
могат да получат разрешение от
Европейската комисия да предприемат временни мерки за стабилизиране на пазарите (например
изтегляне на стоки от пазара или
складиране от частни оператори).
• Премахнати са определен брой
по-маловажни или неизползвани
режими – например помощ за обезмасленото мляко и за обезмасленото мляко на прах, предназначени за
храна животни или за казеин, обвързана с помощ за копринените буби.
• Запазват се възстановяванията
при износ в трети държави - единствено за определени продукти и в
случай че условията на вътрешния
пазар отговарят на условията,
описани във връзка с прилагането
на извънредните мерки. За износа,
който е предмет на субсидии, ще
бъдат въведени ограничения.
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Втори стълб на ОСП:

Политика за развитие
на селските райони
Политиката за развитие на селските райони - вторият стълб на Общата селскостопанска
политика (ОСП), се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони. Съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. за
развитие на селските райони са предвидени общо 85 млрд. евро. Освен това държавите
членки могат да решат да прехвърлят до 15% от разпределените за тях директни
плащания и средствата, генерирани от ограничаване или намаляване на директните
плащания, от първия (пазарни мерки) към втория стълб (развитие на селските райони).

За да осигури устойчиво развитие
за селските райони, вторият
стълб на ОСП след 2013 г. ще трябва да се съсредоточи върху
шест приоритета:
• трансфер на знания и иновации в
селското и горското стопанство и
селските райони
• жизнеспособност на земеделските стопанства, конкурентоспособността на всички видове селско
стопанство във всички региони и
насърчаването на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите
• организация на хранителната
верига, включително преработването и пазарната реализация на
селскостопански продукти, хуманното отношение към животните
и управлението на риска в селското
стопанство
• възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите, свър-
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зани със селското и горското стопанство
• насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и преминаването към нисковъглеродна
икономика в селското и горското
стопанство и сектора на храните
• насърчаване на социалното
приобщаване, намаляването на
бедността и икономическото развитие в селските райони.
През новия програмен период 2014 2020 държавите членки ще трябва
да изразходват поне 30% от средствата за развитие на селските
райони, които получават от бюджета на ЕС, за някои мерки, свързани с биологичното земеделие, областите с природни ограничения,
управлението на земята и борбата
с изменението на климата, както
и поне 5% за подхода LEADER (Liaison
Entre Actions de Developpement de
I’Economie Rurale – ЛИДЕР - „Връзки
между дейностите за развитие на

икономиката в селските райони“
- метод за мобилизиране на местните общности).
За постигане на целите в шестте
приоритетни области държавите членки трябва да набележат
програма за развитие на селските
райони, основаваща се на набор от
мерки:
Иновация и трансфер на знания
Тази ключова цел (и по-конкретно
планираното Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост — ЕПИ) трябва да бъде
постигната чрез различни мерки за
развитие на селските райони, като
например „трансфер на знания“,
„сътрудничество“ и „инвестиции в
материални активи“.
ЕПИ е предназначено за насърчаване на ефективно използване на
ресурсите, производителност, както и развитие на селското
16
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развитие на селските райони - втори стълб на ОСП
Разбивка на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони 2014 - 2020 Г. (текущи цени в евро)

държава
Белгия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО
(2014 - 2020 г.)

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

БългАрия

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Чешка Република

314 349 445

321 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 500 103

2 170 333 996

Дания

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

1 178 778 847

1 777 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 217 851 050

Германия
Естония

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 866 558

Ирландия

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Гърция

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

598 915 722

598 337 071

597 652 326

4 195 960 793

Испания

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Франция

1 404 875 907

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

1 418 941 328

1 422 813 729

1 427 718 983

9 909 731 249

Хърватия

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

2 325 172 500

Италия

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Кипър

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Латвия

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

138 467 528

138 498 589

138 499 517

968 981 782

Литва

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

14 230 023

14 321 504

14 412 647

99 000 898

Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Австрия

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Полша

1 569 517 638

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

1 561 008 130

1 558 702 987

1 555 975 202

10 941 201 814

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Румъния

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Словения

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Словакия

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

269 684 447

269 286 203

268 814 943

1 890 234 844

Финландия

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Швеция

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 754 315 250

Португалия

Обединено Кралство
Общо ЕС-28

Техническа помощ (0.25%)
Общо

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

367 544 511

366 577 113

365 935 870

2 580 157 491

13 618 149 060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

13 620 249 509

13 620 801 137

13 621 363 797

95 338 109 365

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

13 652 279 759

13 652 790 654

13 653 311 767

13 653 843 305

13 654 385 473

13 654 938 483

13 655 502 553

95 577 051 994

Източник: Институт за агростратегии и иновации

и горското стопанство, което е с
ниски емисии, не вреди на климата
и е устойчиво на промени в климата. Това трябва да се постигне
чрез по-голямо сътрудничество
между селското стопанство и научните изследвания, за да се ускори
трансферът на технологии към

земеделските производители.
Засилени мерки трябва да бъдат
въведени в сферата на консултантските услуги за земеделски
стопанства (включително мерки
за насърчаване на смекчаването
на изменението на климата и за
адаптиране към него, мерки по
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предизвикателствата, свързани с
околната среда, и мерки за насърчаване на икономическото развитие
и обучението).
Инвестиции, модернизация,
преструктуриране на
земеделските стопанства,

млади земеделски стопани и
такива с дребни стопанства
В областта на преструктурирането на земеделските стопанства,
инвестициите и модернизацията съществуват мерки, които
включват по-високи проценти на
подкрепа, когато са свързани с ЕПИ
или със съвместни проекти. За
млади земеделски стопани съществува комбинация от мерки, които
включват безвъзмездни средства
за започване на стопанска дейност
(до 70 000 EUR), общи инвестиции
във физически активи, обучение и
консултантски услуги. За дребните
земеделски стопани се предлага
помощ за започване на стопанска
дейност (до 15 000 EUR) или за мерки за преструктуриране.
Агроекологични/климатични
плащания, биологично
земеделие и „Натура 2000“
Налице е набор от агроекологични/
климатични плащания за запазване
и насърчаване на необходими промени в селскостопанските практики, които имат положителен принос към околната среда и климата.
Тези мерки трябва да се включат в
програми за развитие на селските
райони с акцент върху съвместни
договори, адекватно обучение/
адекватна информация и по-голяма
гъвкавост при удължаване на първоначалните договори. Освен това
се въвежда отделна единна мярка
за подкрепа на практиките на биологичното земеделие.
Схеми за качество
Ще се предоставят средства
в подкрепа на участието на земеделските стопани в схеми за
качество, като например защитено наименование за произход,
защитено географско указание или
храни с традиционно специфичен
характер, както и схеми за етикетиране за биологични продукти,
включително схеми за сертифициране на стопанства, признати от
държавите членки. Тази подкрепа е

ограничена до 3000 EUR на стопанство.
Набор инструменти за
управление на риска
Обхватът на застраховането и
взаимоспомагателните фондове
за щети по културите и такива,
причинени от лошо време, както и
болести по животните (в момента налични в рамките на първия
стълб), се разширява, за да включи
нов инструмент за стабилизиране
на доходите под формата на финансови вноски във взаимоспомагателни фондове, предоставящи компенсация на земеделските стопани
при тежък спад в доходите, което
би позволило заплащане от взаимоспомагателния фонд (в размер
до 70% от загубите), ако доходите
спаднат с 30%.
Организации на производители
Ще се предоставя подкрепа за
създаване на организации на производители на базата на бизнес
план. Тя ще бъде ограничена до
малки и средни предприятия и ще
е предназначена за адаптиране на
производството и продукцията на
производителите към изискванията на пазара, съвместно предлагане на стоки на пазара, централизиране на продажбите, доставки до
купувачи на едро и подобряване на
организационните и иновационните процеси.
Горско стопанство, планински
райони и области с природни
ограничения
Мерките за горското стопанство
ще бъдат засилени и ще се осигурява оптимизирана подкрепа
чрез безвъзмездни средства и
годишни плащания. За планински
райони може да се отпуска помощ
на стойност до 450 EUR/хектар
(увеличение спрямо предишните
250 EUR/хектар). Нови граници за
области с природни ограничения,
основаващи се на осем биофизични
критерия, трябва да влязат в

сила не по-късно от 2018 г. За да
се запази или подобри околната
среда в дадени райони, държавите
членки запазват правото да определят до 10% от селскостопанските зони за области с природни
ограничения.
ЛИДЕР, основни услуги,
обновяване на селата и
неселскостопански дейности
По-голямо внимание ще бъде отдадено на подхода ЛИДЕР (LEADER
- от френски език - Liaison entre
actions de développement rural „Връзки между дейностите за развитие на селските райони“), на повишаването на осведомеността и
подкрепата за местни стратегии.
ЛИДЕР ще се използва като общ
подход за водено от общностите
местно развитие с финансиране
от следните европейски структурни и инвестиционни фондове:
Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален
фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство и Европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони. Основните услуги
и обновяването на селата, като
например инвестиции в широколентова инфраструктура и енергия от възобновяеми източници,
ще надхвърлят дребномащабните
дейности/преустройване на сгради, които са характерни за досегашния подход ЛИДЕР. Средствата
могат да бъдат използвани също
и за неселскостопански дейности,
свързани с общността в селски
район.
В новия период държавите членки
и регионите ще имат възможността да изготвят тематични
подпрограми, насочени в подробности към конкретни сфери, като
например млади земеделски стопани, малки стопанства, планински
райони, жените в селските райони,
смекчаване на изменението на климата/адаптация към изменението
на климата, биологично разнообразие и къси вериги на доставки.
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Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Целта ни е балансирано
земеделие, по-конкурентни
земеделски стопанства,
по-високи доходи за фермерите
Как се промени българското
земеделие в последните седем
години в резултат на прилагането на Общата селскостопанска
политика (ОСП) през периода
2007 - 2013 г.?
- Има един безспорен факт по времето на първия програмен период
2007-2013 г. - към днешна дата в
българското земеделие влязоха над
4.5 млрд. лева. То получи мотив за
развитие и цифрите ясно показват
това. Мога да дам няколо примера
какво постигнахме с тези средства
и как те наистина доведоха до
положителни промени. Започвам с
фундамента за развитие на българското земеделие – земеделската
земя. Според официалната агростатистика необработваемите
площи за този първи програмен
период намаляха с повече от два
пъти и половина. България разполага приблизително с 49 млн. декара
използвана земеделска площ, от
която само малко над два милиона
е необработваема. Това е първият
успех. Няма да се връщам назад, за
последиците от ликвидацията на
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ТКЗС-та през 90-те години и как
българското земеделие на абсолютно свободен предприемачески принцип тръгна отново да се възстановява и да работи вече напълно раздържавено. Няма съмнение, че тези
средства и влизането на страната
ни в Европейския съюз (ЕС) дадоха
наистина тласък за по-бързо възстановяване на земеделието, а на
отделни отрасли като зърнопроизводството позволиха да станат
напълно конкурентоспособни в цяла
Европа. Втори факт: данните за
заявяваните за подпомогане площи
по схемата за единно плащане на
площ, която действаше в стария
програмен период 2007 - 2013, показват, че за седем години тези площи
са се увеличили с пет милиона декара. Приключваме 2014 г. с 37.6 млн.
декара допустими площи за подпомагане. През 2007 г. са заявени за
подпомагане 32 млн. декара. Тази
година имахме нови условия за кандидатстване и отново са заявени
близо 37 млн. декара за подпомагане. Ефектът - пет милиона декара
повече земя се обработва като

бизнес начинание благодарение
на подкрепата от ЕС. Извън тези
данни трябва да припомня, че част
от европейските средства бяха
предназначени за развитие на селските райони в страната. В първия
7-годишен период от прилагането
на Общата селскостопанска политика в страната в общинска пътна
мрежа, ВиК инфраструктура, читалища бяха инвестирани над един
милиард евро. С тези средства от
Програмата за развитие на селските райони са ремонтирани общо
около 2000 км пътища, над 1500
км водопроводна и канализационна
мрежа (някъде тя е новоизградена),
а реконструираните и изградените
спортни съоръжения са над 300.
Основната цел на евросредствата
за общините бе да облагороди населените места и да задържи хората
в тези райони, да им помогне да
намерят препитание и социална
реализация. Безспорно тези средства са само един инструмент
и не могат да решат генерално
демографските проблеми, които изискват комплексен подход,
20
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Разпределение на територията и населението в българия по европейската типология на градски - селски райони

Национална дефиниция на селски райони

1

100%

18

80%

23

45

60%

45

40

Предимно
градски

35

Междинни

25

Предимно
селски

42

40%
54
20%

37

33

Население

Заетост

0%
Територия

Тип район

Брой
области

БДС

Население 31.12.2012 г.
хил.

%

Територия
хил. кв. км

%

Гъстота на населението
души/кв. км

Предимно селски райони

15

2719

37.3%

59.49

53.6%

47.2

Междинни райони

12

3263

44.8%

50.13

45.2%

66.9

Предимно градски райони

1

1302

17.9%

1.28

1.2%

1 047.2

България

28

7284

100.0%

110.90

100.0%

65.7

Европейската типология използва гъстотата на населението като основен критерий за класификация на районите на равнище област (NUTS 3),
а наличието на големи градски центрове като допълнителен. Районите на равнище NUTS 3 се разделят на предимно селски, междинни и предимно
градски. В България предимно селски райони са: областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен,
Разград, Силистра, Смолян, София-област, Търговище, Шумен; междинни - Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Кюстендил, Перник, Пловдив, Русе, Сливен,
Стара Загора, Хасково, Ямбол; предимно градски – София.
Източник: Евростат, Икономически сметки за селското стопанство

но те със сигурност са спомогнали
да се подобрят условията на живот
в страната.
Искам специално да отбележа, че
начинът, по който беше прилагана
ОСП в първия програмен период, не
е въпрос на национално решение.
Избраният подход подкрепи наймного зърнопроизводството като
сектор. Известно е, че за възстановяване на този сектор не са нужни
толкова много средства, както при
трайните насаждения например, и
че ежегодните разходи за декар са
значително по-малки. Европейските субсидии позволиха българското
зърнопроизводство да се развие
толкова бързо, добре и ефективно, че да достигне показатели за

ефективност, съизмерими с тези
на водещите европейски страни.
Обяснявам това, защото публичен
е фактът, че има известно напрежение между отделните сектори.
Всеки от тях има повече искания,
отколкото са възможностите
както на Програмата за развитие
на селските райони, така и на националния бюджет. Политиките, които Министерството на земеделието и храните (МЗХ) прилага сега, и
начинът, по който се разпределят
европейските средства, се стремят да наложат балансиран подход,
който да провокира ефективно
земеделие с конкурентоспособни
производители, генериращи доходи
за себе си и за държавата.
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СОФИЯ

От какви ключови реформи има
нужда сега българският аграрен
сектор?
- Три са предизвикателствата,
по които работим. Първото е реформа в поземлените отношения.
Целта ни е да направим ново съвременно законодателство, адаптирано към ситуацията в момента,
което да гарантира дългосрочна
сигурност за ползване на земеделската земя. Тази сигурност означава
възможност за земеделските производители да вземат дългосрочни
стратегически инвестиционни
решения - и по отношение на
трайните насаждения, и по отношение на всяка производствена
22
инфраструктура, и по отно-

Националната дефиниция на селски райони типологизира териториите на равнище община (LAU1) - за разлика от
европейската, която е на равнище област (NUTS 3). При националната дефиниция основен критерий е размерът на
населението на най-голямото населено място в общината - за разлика от европейската, при която основен критерий
е гъстотата на населението. По националната дефиниция селските райони включват общините, в които най-голямото населено място има население до 30 000 души. Според националната дефиниция селските райони обхващат
територията на 231 общини, или 88% от общия брой български общини. Селските райони имат територия от около
90 хил. кв. км (81% от територията на страната).
Брутна добавена стойност по икономически сектори и тип на района (2010 г.)
Брутна добавена стойност
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53

57

64
81

Услуги
Индустрия

37

37

31
18

11
Предимно
селски		

6
Междинни

Предимно
градски

5
България

Аграрен

40

54

49
80

26

28
30
32
Предимно
селски		

22
Междинни

19
1
Предимно
градски

20
България

Източник: Евростат, Икономически сметки за селското стопанство
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Площ и използване на земята, хил. ха
Обща площ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11 100

11 100

11 100

11 100

11 100

11 100

Горско стопанство и защита на средата

3677

3665

3701

3704

3704

3706

Площ със селскостопанско предназначение

5666

5648

5490

5493

5487

5481

Необработвана земя

550

547

461

441

399

358

Използвана земеделска площ

5116

5101

5030

5052

5088

5123

3058

3061

3123

3163

3227

3295

189

184

165

164

160

159

1842

1829

1719

1702

1678

1647

28

28

24

24

23

22

Обработваема земя
Общо трайни насаждения
Постоянно затревени площи и ливади-овощни градини
Други

Източник: МЗХ, Агростатистика, БАНСИК (Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическата конюнктура) 2012 г.

Ключови показатели за земеделските стопанства
Показател

ЕС-28
стойност

България
стойност

% от ЕС-28

Брой стопанства (хил.)

12 248.0

370.5

3.0%

Използвана земеделска площ – ИЗП (хил. ха)

174 115.6

4 475.5

2.6%

Средна ИЗП на стопанство (ха)
Животински единици (хил.)
Работна сила (хил. ГРЕ - годишни работни единици)
Стандартен производствен обем (млн. евро)

14.2

12.1

85.2%

135 212.3

1 149.5

0.9%

9 945.8

406.5

4.1%

307 889.5

2 536.7

0.8%
Източник: Евростат

шение на хидромелиорациите. Това
законодателство ще обедини абсолютно всички нормативни актове,
които в различни аспекти уреждат
обществените отношения, свързани със земеделската земя. Тази
реформа е от ключово значение.
Тя трябва да гарантира правата
на всички страни в процеса - и на
собствениците на земеделски земи,
и на ползвателите. Надявам се, че
в средата на 2016 г. ще успеем да
представим за обществен дебат
това законодателство, за което
ще търсим пълен политически
консенсус. Част от поземлената реформа е стратегията за развитие
на хидромелиорациите. В момента
работим по договор между България и Световната банка за предоставяне на консултантски услуги. В
края на ноември ще ни бъде предоставен доклад на Световната банка,

въз основа на който ще стартираме реформа в хидромелиорациите.
Втората реформа в земеделието,
за която още тази есен ще представим проект, е в селскостопанската наука. Ние няколко месеца
водим активна комуникация с представители на аграрните университети в България и на Българската
академия на науките. Мисля, че
концептуално постигнахме консенсус за начина, по който да функционира аграрната наука, така че да
има пряка връзка със земеделските
производители, да бъде адаптирана към нуждите на бизнеса, към
очакваните изменения на климата,
към потребностите на пазара.
Имаме ясна визия за развитието
на младите кадри в аграрните университети и за израстването им в
науката, както и за развитието на
фундаменталната наука. Крайната
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цел е нашият земеделски продукт
да намира добър пазар, за да носи
добри доходи.
Третата реформа е свързана с
усилия за развитие на балансирано
и диверсифицирано по видове дейности българско земеделие. Целта
е всеки земеделски производител
да е с относително по-малък риск,
когато има пазарни колебания, и да
има източници на доходи от други
дейности. Второ - да използваме
максимално всички ресурси, с които
разполага държавата, за да произвеждаме продукти с по-висока
добавена стойност, които носят
по-висок доход и за земеделските
производители, и за хазната. В подкрепа на тази реформа променихме
новата ПРСР, още повече че тя
беше и върната от Европейската
комисия. В изключително кратък
период и при изключително добра

комуникация с Брюксел ние променихме програмата, като й дадохме
ясен фокус, ясен приоритет. И за
няколко месеца успяхме да отворим
и затворим вече шест мерки по
нея. Надявам се със същия темп и
планиране да вървим и по-нататък.
За всеки бизнес е много важно да
има предвидимост, за да планира
своите инвестиционни намерения
и бизнес дейността си.
Как подкрепата от ЕС по линия
на ОСП ще помогне за реализацията на тези реформи?
- Винаги съм смятала, че целта на
една управленска програма не може
да бъде усвояването на европейски
средства. Това за мен е напълно
погрешен подход. Философията на
управление на тези средства е те
да са инструмент за подкрепа за
реализиране на национални стратегии и политики във всеки сектор. По
отношение на поземлените отношения - ПРСР ни помага, защото реформа без пари не се прави, като ни
дава възможност за анализи, за проучване на режимите в останалите
страни-членки на ЕС, за изграждане
на информационни системи, които
биха минимализирали субективния
човешки фактор в администрирането на земеделските отношения.
По отношение на научния сектор - в
този програмен период научните
институти са допустими бенефициенти по всички мерки, свързани с
обучението. ПРСР е основен инструмент, за да тръгнем към развитие
на балансирано земеделие, което е
главната ни цел. Тази програма ще
ни помогне чрез специалните тематични подмерки за малките стопанства да създадем жизноспособни и
устойчиви дребни фермери, които
са потенциалът за един стабилен
гръбнак на българското земеделие.
Вече работим по първото планирано изменение (нотификация) на
новата ПРСР, което ще ни позволи
да подкрепим реформата в хидромелиорациите, както и да предложим
други промени в посока диверсифи-

цирано и балансирано земеделие,
включително и в частта по Мярка 10
„Агроекология и климат”. Целта е да
разширим обхвата на потенциалните бенефициенти, тяхното развитие и устойчивост, а договореният
за страната ресурс да се използва по
максимално ефективен начин.
Доколко изводите от прилагането на ПРСР в периода 2007-2013
са отразени в новата ПРСР и как
точно?
- В старата ПРСР и в първия вариант на новата, който впоследствие бе върнат, липсваха приоритетните политики, липсваше фокусът. Ние ясно приоритизирахме
акцентите на подкрепа в новата,
вече одобрена, програма. Това са
секторите, които не бяха подкрепени достатъчно през първия програмен период и които изостанаха
в развитието си: животновъдство,
плодове и зеленчуци, етеричномаслени култури, биопроизводство.
С цел развитие на балансирано
земеделие ние направихме редица
промени в условията за кандидатстване по програмата. Пример
- свалихме максималните тавани
за един проект, така че да подкрепим наистина една средна класа
земеделски производители, която
е по-мобилна при кризи и която при
диверсифицирани земеделски производства би била и по-устойчива
на пазара. Критерият за ранкинг
на проекти при старите приеми
бе „първият подаден по време е
и първият по право”. Безкрайна
несправедливост. В новата програма заложихме ясни критерии
за ранкинг и точно фокусиране
върху приоритетните сектори.
Друга слабост, която отчетохме в
старата ПРСР, е липсата на равнопоставеност. Безспорно е, че големите земеделски производители са
най-ефективни, най-конкурентоспособни предвид индустриализацията, която са постигнали, и ефективното използване на ресурсите.
Факт е, че малките фермери бяха

ощетени. Затова в новата програма има специални тематични
подмерки за малките стопанства,
което означава, че те ще се състезават помежду си. Крайната цел е
да преминат в по-горна категория,
да станат по-жизнеспособни и устойчиви. Друга слабост на старата
програма бе лошото управление
на ос 2 „Подобряване на околната
среда и природата”, позната като
„Агроекология”. Налице беше почти
нулева усвояемост на средствата в
първите четири години и риск да се
загубят пари, след което бяха приложени работещи мерки. Парите по
„Агроекология” със сигурност няма
да се загубят, но остава въпросът
дали приложените мерки бяха достатъчно добри, дали използвахме
тези средства по най-ефективния
начин, дали балансирано подкрепихме един широк обхват земеделски
производители. За да променим
този начин на управление, в новата
ПРСР ние разработихме мярка 10
„Агроекология и климат” - с много
по-голям обхват от мерки, които
да стигнат до различни земеделски
бенефициенти и да отговарят на
много и различни нужди. В тази
първа нотификация например ние
ще предложим нова мярка, която
да подкрепи производителите на
пчелен мед. Тя е позната и в други
страни на ЕС, но при нас не, включително и заради този по-стеснен
подход в прилагането на старата
програма.
Какви са новостите при директните плащания и каква е тяхната цел?
- Реформираната ОСП се отличава
с гъвкавост и дава възможност
отделната страна да приложи
национални решения, които съответстват на нейните национални
политики и специфика на земеделието. Това е изключително важно,
защото е инструмент за изправяне
на различни неравнопоставености
в сектор „Земеделие”. Бих се бори24
ла да увеличим тежестта
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Философията на управление
на европейските средства
е те да са инструмент
за подкрепа за реализиране
на национални стратегии
и политики във всеки
сектор
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или възможността всяка страна
членка в обхвата на бюджетите, с
които разполага, да има по-голяма
свобода за прилагане на национални
решения. Това би способствало за
много по-ефективен начин на ползване на европейските средства.
Новата ОСП, която приложихме за
пръв път през 2015 г., позволи многопластова стуктура при избора на
директните плащания - с много повече схеми и най-важната от тях обвързаната подкрепа. Защо е найважната? Защото 15% от общия
пакет се разпределят за обвързана
подкрепа, което ни дава възможност да приложим инструмент в
подкрепа на нашата цел - балансирано земеделие. Тази обвързана
подкрепа позволи животновъдите
и производителите на плодове и
зеленчуци да кандидатстват по
схеми, които биха им донесли значително по-високо подпомагане,
отколкото досега. Бих се радвала,
ако процентът обвързана подкрепа
дори е по-висок, за да можем да
изчистим по-бързо дисбалансите
в българското земеделие. Един от
основните проблеми по принцип
на българското земеделие е пониската му подкрепа в сравнение с
останалите европейски фермери.
Ние имаме план за изравняване през
2016 г. на средното ниво пакети за
подпомагане чрез чувствително
увеличение на бюджетите по директните плащания, но с държавна
помощ. Няма европейска регулация,
която регулира размера на държавните помощи. Всяка по-богата
държава има предимство, което е
особено осезаемо по време на криза
- каквато е млечната криза например. Богата страна като Франция
може да си позволи на втория ден
да отдели огромен пакет фнансова
подкрепа за своите фермери, но
страни като България трябва да се
съобразяват с възможностите на
бюджета. Гъвкавостта на политиките, прилагани чрез обвързаната
подкрепа ни дава възможност да
имаме ясен приоритет - а именно

- дофинансиране на изостаналите
сектори и постигане на балансирано земеделие.. Надявам се, че чрез
тази структура на подкрепа ще дадем предимство и ще стимулираме
развитието на ефективно животновъдство, както и по-голямо производство на плодове и зеленчуци.
Другелемент е- предоставяне на
обвързана подкрепа срещу съответни документи за добив. Целта
ни е с това изискване да помогнем
за изсветляването на бизнеса. Държавата не може да сложи контрол
над всеки оператор, търговец,
фермер. Много е важно системата,
по която функционира, в случая системата на подпомагането, да
мотивира производителите да са
на светло.
Какви са акцентите в ПРСР 2014 2020 и какви са очакванията от
реализацията й?
- За някои от тях вече стана дума.
Първият акцент са инвестиции в
земеделските стопанства за повишаване на тяхната конкурентоспособност. За тях са предвидени
над 1.1 млрд. евро за целия нов програмен период. В обхвата на тази
инвестиционна подкрепа отново
има ясен фокус – интензивните
сектори в земеделието, за които
говорихме. Техният приоритет
се реализира чрез критериите за
ранкинг, които им дават предимство при класирането. Очакваме да
подкрепим 4100 стопанства чрез
инвестиционните мерки. Вторият
фокус в програмата са инвестиии
в подобряване условията на живот
в селските райони и осигуряването
на заетост. Заедно с познатите общински мерки и възможностите по
програма ЛИДЕР тези инвестиции
надхвърлят 700 млн. евро и ще се
отразят върху живота на близо два
милиона души от селските райони.
Третият приоритет са малките
земеделски стопанства, за които,
както казах, са разработени специални тематични подмерки. Планираме да подкрепим над 8000 малки

стопанства, които да станат жизнеспособни и пазарно устойчиви.
Освен това програмата има много
ясен фокус в създаването на работни места - планирани са около 4300
работни места. Очакваме да създадем и 3060 млади фермери.
Вече обяснихте, че България постави като основен приоритет в
следващите години развитието
на животновъдството, производството на плодове и зеленчуци и биоземеделието. Какви
цели си поставяте след края на
програмния период по отношение на тези сектори?
- Очакваме да увеличим чувствително - с от 10% до 30%, обработваемите площи в тези сектори, което веднага би означавало по-висок
доход за земеделските стопани. В
първия програмен период основната част от инвестициите - 800
млн. евро, отидоха за земеделска
техника. Надяваме се, че при сегашния фокус инвестициите в трайни
насаждения, зеленчукопроизводство и оборудване за животновъдството ще способстват за ясен
тренд на увеличение на производството от тези сектори.
Какви са очакваните резултати
в резултат на финансирането на
малките земеделски стопани
през новия програмен период?
- По тематичните подмерки за
малки фермери имаме отделени
над 100 млн. евро. Очакваме чрез
тези подмерки да подкрепим инвестициите за увеличаване обема
на техните стопанства, за да
станат жизнеспособни и устойчиви. Очакваме интересът към тези
подмерки да е голям, пак казвам
- те досега не са имали такава
възможност и ако някъде са били
допустими като бенефециенти,
са влизали в конкуренция с много
по-големи земеделски стопанства.
Малките фермери могат да се
възползват и от други мерки по
ПРСР - например късите
26
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Йерархия на целите на ПРСР 2014 - 2020 г.

Цел 1 – Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското
стопанство и преработващата промишленост

П2 – Развитие на устойчива структура на земеделското производство и жизнеспособни земеделски структури и устойчиво управление
на горите
ПО 2А – Модернизиране и структурно приспособяване на земеделските стопанства

ПО 2Б – Развитие на стопанствата на
млади земеделски стопани

ПО 2В – Подобряване на икономическите резултати на фирмите, работещи в горите и първичната преработка на дървесина, в контекста
на устойчивото управление на горите

П3 – Насърчаване на качеството, добавената
стойност и иновациите в производството,
преработката и маркетинга на земеделски
продукти

ПО 3А – Укрепване на връзките в хранителната
верига и насърчаване на кооперирането за постепенно изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на
продуктите и иновации

Водите “лична битка” в Съвета на
Европейския съюз по земеделие
и рибарство в Брюксел за подкрепа на млечния сектор, който се
раздели с млечните квоти и страда от руското ембарго. Какви са
възможностите за подкрепа на
сектора чрез ОСП?
- Не бих казала, че битката е лична,
тя е за държавата. За съжаление
не мога да отчета, че е постигнат
успех, защото за мен успехът означава европейски пакет с финансови
средства като пряка помощ за
българските фермери. А все още

ПО 4А - Опазване на биоразнообразието и екосистемите

ПО 4Б – Намаляване на замърсяването на водите
от селското стопанство

ПО 3Б – Подобряване на управлението на риска
в земеделските стопанства

такова решение няма. От декември миналата година абсолютно
всеки месец поставям въпроса за
директна подкрепа на българските
животновъди. Единственият ни
успех, ако мога да го нарека така,
но по-правилно е да кажа напредък,
е, че ако през декември бяхме сами,
подкрепени само от още една страна, вече сме много повече. Крайният резултат обаче към момента не
ни удовлетворява, защото отново
се говори за продължаване на мерките, които Европейската комисия
прилага за подкрепа в млечния сектор.
Тези мерки включват подкрепата
за частно складиране на краве
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П4 – Опазване на биоразнообразието и природните
ресурси

ПО 4В – Опазване на почвените ресурси

Хоризонтални приоритети
1. Повишаване на конкурентоспособността в секторите месо, мляко, плодове, зеленчуци, етеричномаслени култури и биологично производство
2. Преструктуриране и повишаване на жизнеспособността на малките стопанства

вериги, които улесняват достъпа
до пазара.

Цел 2 – Опазване на екосистемите и устойчиво ползване на природните ресурси в земеделието,
горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени
и приспособяване към тях

масло и сухо мляко, между другото
без промяна на интервенционните
цени. Сухо мляко не се произвежда
в България, а кравето масло е в
изключително малки количества,
така че те не оказват влияние в
нашата страна. Нямам потвърждение, че тези мерки са оказали
реална подкрепа и на европейските
фермери. На практика единствената подкрепа за животновъдите
досега е държавната помощ “де
минимис”, която дадохме, в размер
на 100 лева за една млечна крава. За
тази цел бяха отделени 20.6 млн.
лева и още 6 млн. лв. за овцевъдите. Готвим още национални мерки:
ще приложим схемата за
28

П5 – Насърчаване ефективното използване на ресурсите и подкрепа
на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика

ПО 5А – Насърчаване на инвестиции за ефективно използване на
водните ресурси в земеделието

ПО 5Б – Повишаване на енергийната ефективност в земеделието и хранително-вкусовата промишленост
ПО 5В – Подпомагане на инвестициите за производство на ВЕИ
за собствено потребление и устойчиво ползване на горска биомаса
ПО 5Г – Намаление на емисиите на парниковите газове от земеделие чрез инвестиции за съхранение и управление на оборския
тор
ПО 5Д – Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерод чрез повишаване на жизнеността, продуктивността и
устойчивостта на горите

Цел 3 – Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места,
намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот

ПО 6А – Улесняване на диверсификацията на икономиката и разкриването на работни места в селските райони

ПО 6Б – Укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии чрез подобряване
на качеството на живот,
условията за бизнес и насърчаване на местно развитие
по подхода ЛИДЕР

ПО 6В – Осигуряване на равен
достъп на всички домакинства и бизнес от селските
райони до широколентова
мрежа

6В.1 – Подобряване на социалната, техническата и туристическата инфраструктура

Използвани съкращения:
П - приоритет, ПО - приоритетна област
Източник:
Министерство на земеделието и храните

6В.2 – Развитие и оползотворяване на социално-икономическия потенциал на селските райони чрез стимулиране на
местно развитие по подхода ЛИДЕР
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училищно мляко, правим промени
в Наредбата за етикетиране на
млечните продукти, така че да
обозначим българската суровина
и да мотивираме потреблението
на български продукти. За съжаление до момента няма решение
за директна европейска подкрепа
на доходите на животновъдите,
а ние за това се борим. Всяка мярка за подкрепа означава пари, всяка страна се бори, всяка държава
има специфика на производство.
Специални финансови пакети получиха всички страни, които са изнасяли млечни продукти за Русия. Ние
искаме същото, независимо че пазарният дял на износа на български
млечни продукти за Русия е много
малък и загубата на българските
производители не идва от това.
Загубата е заради занижените
цени на европейски продукти, които са под руско ембарго и които
влизат в нашата страна и свалят
цените на българските производители. И тук предимство отново
имат по-високо подпомаганите
фермери в богатите страни-членки на ЕС, тъй като могат да си
позволят да продават на по-ниски
цени. Другото решение, което в
дългосрочен план също се търси и
се прилага, е подкрепа за участие
в изложения с тези продукти с
цел да се търсят пазари в трети
страни. Това обаче не е процес,
който може да стане за една година. Засега нито ние, нито част
от европейските производители
са намерили такъв пазар в трети
страни, който би повлиял за смекчаване на кризата.
Първият прием по новата програма – мярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“, приключи. Какви са резултатите и
очакванията?
- Интересът към мярката е огромен. Бюджетът за този прием от
150 млн. евро е надхвърлен 4.2 пъти. При това нямаше достатъчно
дълга предварителна подготовка

за кандидатстване, така че, ако
тя беше налице, ако земеделските стопани имаха повече време
за подготовка, вероятно интересът щеше да е още по-голям. От
3359 подадени проекта за над 2.1
млрд. лева се разглеждат с опция
за одобрение 730, като те са с
30% повече от бюджета от 150
млн. евро. Анализът показва, че
тези проекти са изключително и
само от приоритетните сектори
- плодове и зеленчуци, животновъдство, етеричномаслени култури, инвестиции в биологично
производство, проекти от Северозападния регион, които също
са с предимство. Резулаттите
показват, че не е удовлетворен
дори 50% от интереса, който
имаше от тези приоритетни сектори. Оттук произтича масово
недоволство, което е разбираемо.
Много е радостно, че земеделските производители виждат
потенциал за развитие. Налице
са готови инвестиционни проекти за 2.1 млрд. лева. Разбирам
напрежението, но бюджетът по
мярката няма да бъде увеличен.
Ние сме в изключителен недостиг
на средства и за да удовлетворим
по-голяма част от исканията,
трябва да променим условията
на прилагане на мярката, така
че парите да стигнат до повече
хора. Следващият прием по тази
мярка ще е в първата половина на
2016 г. и той трябва да е при новите правила, които ще обсъдим
предварително с бранша. Имаме
различни механизми, които ще
предложим - намаление на интензитета на помощта, намаление
на максималния лимит на един
проект, намаление и премахване
на добавки на интензитет към
основния и, разбира се - презициране на критериите. Анализът
показва, че 58% от проектите
са за инвестициии в биологично
производство, но огромната част
от тях са за биологични стопанства в период на преход, т.е. те
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са заявили, че ще бъдат биологични, а същинските биологични
стопанства са малка част сред
кандидадите. Така че ще направим
разграничение и по този критерий, за да има справедливост при
ранкинга. В контрактуването ще
заложим механизми за контрол и с
ясни доказателства за извършени
плащания, за да може да управляваме по-ефективно бюджета.
Кои са подводните камъни
пред реализацията на ПРСР, как
може да се предотврати загубата на средства по програмата?
Какво може да се случи така,
че да попречи на целите ви?
- Много неща могат да се случат.
За всичко съществува риск. Надявам се, че ще отстоим всички
решения като политики, които
сме представили и дебатирали.
Вярвам, че ще постигнем консенсус
за приемане на законодателните
актове, за да завършим реформите. Предстои ни написване на поднормативната база, която трябва
да е достатъчно ясна за бенефициентите и за прилагане, да изключи
субективния фактор, да гарантира публичност и прозрачност. Да
критикувам не е моят стил на
управление. Аз не съм казала една
лоша дума за който и да е кабинет,
предшествал настоящия. Важно е
какво трябва да направим оттук
насетне, за да подобрим ефективността с бюджетите, с които
разполагаме.
Какви са прогнозите Ви за българското земеделие след 2020 г.,
какво очаквате да се промени
в резултат на европейското финансиране през периода 2014
- 2020?
- Надявам се да постигнем това, което искаме - развитие на
диверсифицирано балансирано
земеделие, по-добра устойчивост
на пазара, по-конкурентоспособни
земеделски стопанства, по-високи
доходи за фермерите.

Структура за управление
и контрол на Програмата
за развитие на селските райони
Управляващ орган
Дирекция “Развитие на селските
райони” в Министерството на
земеделието и храните е административното звено, изпълняващо
функциите на управляващ орган
(УО) на Програмата за развитие на
селските райони 2014 - 2020 (ПРСР),
определен от България с Решение
на Министерски съвет №792 от 17
декември 2013 г. и в съответствие с
чл. 66 на Регламент (ЕС) №1305/2013.
Дирекцията е изпълнявала функциите на Управляващ орган на ПРСР и за
периода 2007 - 2013 г.
Управляващият орган е отговорен
за ефикасното, ефективното и коректното управление и прилагане
на ПРСР.
Ръководител на Управляващия орган
е заместник-министър, отговорен
за ПРСР 2014 - 2020 г.
За ефективната работа на УО
се изготвят правила за работа.
Управляващият орган сключва с
Разплащателната агенция (РА)
специален договор/споразумение, в
който подробно са описани всички
конкретни задължения/делегирани
функции/дейности по отношение на
прилагането на ПРСР. Съдържанието
и периодичността на докладите от
Разплащателната агенция към Управляващия орган също се уточняват
в договора.
Прилагането на програмата се осъществява от Управляващия орган и
от Разплащателната агенция. Упра-

вляващият орган (Дирекция “Развитие на селските райони“ - РСР) е отговорен за договорирането на мерките „Трансфер на знания и действия
по осведомяване”, „Консултантски
услуги, управление на стопанството
и услуги по заместване в стопанството”, „Сътрудничество”, „Водено
от общностите местно развитие/
Лидер” и “Техническа помощ”.
Прилагането на другите мерки от
програмата се делегира на Разплащателната агенция чрез договор.
Разплащателна агенция
Държавен фонд „Земеделие“ е
акредитираната за България в
програмния период 2007 - 2013 г.
Разплащателна агенция (РА), чрез
която се подпомагат земеделието,
селските райони и рибарството със
средства от Европейския земеделски фонд за гарантиране, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд
за рибарство и от държавния бюджет. В зависимост от произхода на
финансиране РА разполага с отделни
структурни звена, отговорни за
администриране на схеми и мерки
за директни плащания, механизми
за регулиране на пазара, мерки за
развитие на селските райони и
плащания, свързани с рибарството
и аквакултурите. Тези структури
работят в тясно сътрудничество с
техническите служби, дирекциите,

отговорни за бюджетирането, осчетоводяването и извършването на
плащанията, регистрацията и възстановяването на задълженията.
По отношение на извършените плащания, както и на комуникацията и
съхранението на информация РА е
отговорна за осигуряването на достатъчни гаранции, че:
• подадените молби са в съответствие с изискванията заложени в
програмата
• за извършените плащания се водят точни и изчерпателни счетоводни сметки
• са извършени проверките, предвидени в законодателството на ЕС
• са представени в срок изискуемите документи
• документите се съхраняват така,
че се гарантира тяхното архивиране по правилата на ЕС.
Разплащателната агенция изпълнява функциите по одобряване, контрол, осчетоводяване и извършване
на плащанията и всички задължения
по одобрението на операциите и договорирането, делегирани от Управляващия орган на ПРСР и уточнени
в договор между УО и РА.
Числеността и структурата на
Държавен фонд „Земеделие” - РА, е
определен в устройствен правилник.
Разплащателната агенция е струк30
турирана в Централно упра-

ОСП на Европейския съюз |29

вление и в 28 областни дирекции, в
които се извършват прием и предварителна проверка за допустимост на
заявления за подпомагане и заявки за
плащане, а в централното управление се извършват всички останали
нормативно регламентирани проверки. Изключения правят мерките,
за които се вземе решение за прилагане по децентрализиран подход.
Разплащателната агенция разполага
с административен капацитет
и организационната й структура
предвижда ясно разграничаване на
правомощията и отговорностите
на всички оперативни нива и отделянето на всички функции. Служителите на РА преминават периодично
подходящи обучения, включително
за повишена бдителност за измами.
Отговорностите на всеки служител
са оформени в длъжностна характеристика, като всеки служител носи
отговорност за не повече от едно
задължение по отношение на верификацията, оторизацията, осчетоводяването и плащането, както и
всеки от служителите изпълнява
съответните задачи задължително
под надзора на друг служител и при
спазване на изискването за одитна
пътека. Персоналът на отговорни
длъжности е обект на ротация или
засилен надзор.
Структури за контрол
Отчитайки резултатите от прилагането на мерките от предходния
програмен период, през програмен
период 2014 - 2020 г. ще бъдат засилени функциите по предварителен
и последващ контрол от страна на
Управляващия орган по отношение
прилагането на мярка „Техническа
помощ“, по отношение наблюдението и контрола на извършваните от
Разплащателната агенция проверки
върху мярка „Водено от общностите местно развитие ЛИДЕР“, както
и по отношение на функциите за
наблюдение и постоянен контрол,
които УО ще извършва върху дейностите/функциите, които ще
делегира на РА.

Разплащателната агенция извършва административен контрол на
всички заявления за подпомагане,
заявки за плащане и други документи, изискуеми от бенефициентите;
административни проверки на
заявките за плащане по инвестиционни операции (в т.ч. посещение
на мястото с цел установяване на
изпълнението на инвестицията)
и проверки на място, които са на
извадков принцип и се извършват
от отделна специално създадена
структура на агенцията, чиито
служители не участват при извършване на административния контрол
на операциите. Процедурите на
Разплащателната агенция и работата на звената й се проверяват от
вътрешен одит, който е на пряко
подчинение на директора на държавен фонд „Земеделие” - РА .
Сертифициращ орган
В МЗХ е стартирана процедура за избор на изпълнител, който ще изпълнява функциите на Сертифициращ
орган, в съответствие с чл.9 от
Регламент (EC) №1306/2013.
Механизъм и структури, координиращи Европейските структурни
и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
На етап програмиране принципът
за допълване и координация между
програмите се подпомага от Съвет
за координация при управлението на
средствата от ЕС, който в рамките
на своите правомощия разглежда работни варианти на Споразумението
за партньорство и на програмите, с
което осигурява взаимната съгласуваност на програмните документи
и съответствието им с Общата
стратегическа рамка на Европейския
съюз за програмния период 2014 2020 г.
Ролята и функциите на всеки от
участниците в процеса са:
- Отговорен заместник министърпредседател/министър с функции по
координация и управление на средствата от ЕС
Координира дейностите по програ-
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мирането, управлението, наблюдението и контрола на програмите.
Осигурява взаимодействието на
отделните звена и институции,
ангажирани с процеса на изпълнение
на програмите по европейските
структурни и инвестиционни фондове по отношение на прилагането
на принципа на допълване на всеки
от етапите.
- Съвет за координация при управлението на средствата от ЕС
Членове на Съвета за координация
при управлението на средствата
от ЕС са министрите, в чийто ресор
са изпълняваните политики, които
ще се финансират със средства от
ЕС. Съветът осигурява на висше
политическо ниво съгласуваност
и взаимно допълване на мерките
по програмите с оглед реализиране
на интегрирания ефект от тези
мерки. Осигурява възможности
за финансиране на операции чрез
съчетаване на различни финансови
източници. В заседанията на съвета
участват и представители на звената, компетентни по хоризонтални въпроси.
- Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство
Комитетът за наблюдение на
Споразумението за партньорство
наблюдава изпълнението на ангажиментите, разписани в него, включително прилагането на ефективна
координация и допълването на подкрепата по отделните фондове.
- Централно координационно звено
Централното координационно звено
обезпечава цялостния процес по
координация на оперативно ниво,
което включва разработването на
необходимата нормативна уредба,
методологии и указания, подпомагане работата на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС и Комитета за наблюдение
на Споразумението за партньорство, координационен механизъм
за информация и публичност, общо
наблюдение на изпълнението на програмите, организиране на работни
групи и срещи.

Как се допълва Програмата за развитие
на селските райони 2014 - 2020 с
други инструменти на ес и осп
Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен
растеж“ (ОПНОИР)
Изследователска дейност
и иновации
ОПНОИР ще подкрепи изследователски дейности в обхвата на аграрните науки, ПРСР ще финансира
проекти в аграрния сектор, свързани с прилагането на научните резултати под формата на иновации,
демонстрационни проекти и др.
По ОПНОИР ще се предоставя подкрепа за модернизирането на научната инфраструктура и на съществуващите учебно-изследователски
лаборатории на научни институции
и висши училища. Програмата за
развитие на селските райони чрез
подмярка 1.1 ще подкрепя закупуването или вземането на лизинг на нови
машини и оборудване за демонстрационни дейности, осъществени в
демонстрационен обект, в които
обучават или извършват трансфер
на знания в областта на селското
стопанство, храните или горското
стопанство. Лизингови схеми за оборудване, както и демонстрационни
дейности в агросектора няма да се
подпомагат по линия на ОПНОИР.
По ПРСР ще се подкрепят обекти на
научни институти или университети, които са свързани с демонстрационни дейности за трансфер
на знания за земеделски и горски
стопани. По ОПНОИР ще се подкрепят специфични дейности и специализирана научноизследователска
инфраструктура, които са пряко

свързани с научните изследвания. В
областта на трансфера на знания и
иновации ПРСР предвижда „финансиране на иновативни инвестиционни
проекти в рамките на строителномонтажни работи - СМР (проекти,
които са свързани директно с въвеждане на нови технологии)“. Те
допълват дейностите по ОПНОИР,
предвиждащи подкрепа за приложни
изследвания.
Демаркацията между планираните
в ОПНОИР дейности по Инвестиционен приоритет №1 от Приоритетна ос 1 и заложените цели по
мярка 16 „Сътрудничество” от ПРСР
ще бъде направена според типа
дейности. ОПНОИР ще финансира изграждане на научна инфраструктура
и провеждане на приложни научни
изследвания, докато мярка 16 няма
да включва идентични дейности.
По ОПНОИР ще се предоставя подкрепа за изграждане, развитие и
използване на пилотни центрове
във висшите училища и научните
институти за провеждане на научно
обучение, изследователска работа,
експериментално развитие и прототипиране, а ПРСР ще допринесе
чрез финансиране на иновационните
проекти на оперативните групи
в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и
устойчивост.
Образование и обучение и
образователна инфраструктура
По мярка „Трансфер на знания и
действия за осведомяване” не се

подпомагат курсове за инструктиране или обучение, които са част от
стандартни програми или системи
за обучение за средни или висши
училища. В такъв контекст демаркация с ОПНОИР по тази мярка не е
необходима.
ОПНОИР предвижда конкретна мярка за оптимизиране на системата
за висше образование, в частност
висшите училища, обучаващи по
аграрни специалности. ОПНОИР ще
финансира „меки” мерки за повишаване на качеството и достъпа до
образование, включително в селските райони.
По отношение на образователната
инфраструктура ПРСР ще финансира
такава в селските райони и извън
обхвата на финансирането за регионална образователна инфраструктура по ОПРР. ОПНОИР не предвижда
мерки, свързани с модернизация и
развитие на инфраструктурата. По
линия на ОПНОИР ще бъде осигурявано оборудване, пряко свързано с провеждане на обучителните дейности
по проектите в нейния обхват.
По ПРСР ще се предоставя финансиране за реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на
образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони,
а ОПНОИР ще осигури финансиране
чрез „меки мерки“ на обекти от образователната инфраструктура.
При старта на програмите ще бъде
съставена междуведомствена работна група, която да координира
въпросите по демаркацията и до32
пълняемостта между двете
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програми във всички фази на проектния цикъл (избор на операции,
програмиране, наблюдение и оценка
на изпълнението).
Оперативна програма „Региони в
растеж“ (ОПРР):
Разграничението с ОПРР е по секторен и териториален признак. Мярка
7 от ПРСР ще се прилага на територията на 232 общини в селските
райони, с изключение на конкретни
инвестиции, които ще се подпомагат от ОП „Региони в растеж“.
Националната дефиниция определя
като „селски райони“ общините, в
които няма населено място с население над 30 000 души.
ОПРР ще подкрепя

първи, втори и трети клас
републикански пътища, осигуряващи
директен достъп до Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T
мрежа). ПРСР ще подпомага общински пътища. ОПРР ще финансира
мерки за подобряване на системата
на спешната медицинска помощ,
включително и инфраструктурни
мерки и доставка на оборудване за
центрове за спешна медицинска
помощ и техните филиали, спешни
отделения, както и спешни отделения като част от спешни болнични
комплекси на територията на цялата страна включително и в селските райони. ПРСР няма да финансира
подобни дейности. ОПРР ще подкрепя обекти на образователната
инфраструктура от регионално и
национално значение на цялата територия на страната и по-конкретно професионални, специални, помощни, спортни училища, училища

по изкуство и култура, както и
висши училища, приоритизирани от
Министерството на образованието
и науката (МОН). ПРСР ще финансира
общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. В допълнение ОПРР ще
финансира инфраструктурни мерки
за опазване, популяризиране и развитие на културното наследство
на територията на цялата страна
чрез подкрепа за културни обекти
от национално и световно значение.
ПРСР няма да подпомага същите
мерки. По ОПРР ще се финансират
инфраструктурни мерки за деинституционализация на социалните
услуги за деца и възрастни хора. По

ластта на хранително-вкусовата
промишленост попадат в обхвата
на помощта на ОПРЧР.
Консултантски услуги, услуги по
управление и услуги по заместване
в стопанства – по ОПРЧР няма да
бъдат финансирани обучения на
консултанти, които да предоставят услуги на селскостопанските и
горските производители за подобряване на икономическите и екологичните показатели на техните стопанства. Такива обучения ще бъдат
финансирани само по ПРСР.
Развитие на стопанства и предприятия – по ОПРЧР ще се подпомагат
само физически лица, като няма
да бъде предоставяна стартова
помощ за селскостопански произ-

мярка 7 няма да се финансира такъв
тип инфраструктура.

водители и
микропредприятия, които попадат
в обхвата на ПРСР.
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони – ОПРЧР осигурява допълващо финансиране със
средства от ЕСФ на „меки мерки“ за
финансиране на дейности в социална
инфраструктура по мярка 7 от ПРСР.
През периода 2014 - 2020 г. по ОПРЧР
ще бъдат допустими за финансиране подкрепящи мерки, в т.ч. субсидиране на работни заплати, свързани
със стимулирането на работодатели да наемат хора в сектора на селското стопанство, хранително-вкусовата и горската промишленост.
Подкрепата ще се осъществява
като минимална помощ, като общият размер на помощта de minimis,
предоставяна във всяка държава
членка на едно и също предприятие,
не следва да надхвърля 15 000 EUR за
период от три бюджетни години.

Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ (ОПРЧР)
Трансфер на знания и действия за
осведомяване – подкрепата за обучение в областта на земеделието
и горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство ще бъдат финансирани по ПРСР. По ОПРЧР могат да
бъдат финансирани: професионални
обучения в тези области за безработни лица; друг вид професионални
обучения, както и обучения за придобиване на ключови компетентности на лица, заети в посочените
сектори. Обученията в областта на
хранително-вкусовата промишленост ще бъдат подкрепени от ПРСР
само за лица, ангажирани в сектора
на селското и горското стопанство.
Извън тези лица обученията в об-
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По отношение на подкрепата за
зоните от „Натура 2000“ ПРСР
предвижда плащания за компенсиране на пропуснати доходи и на
допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за
земеделски дейности, разписани в
заповедите за обявяване/плановете
за управление на защитените зони
по „Натура 2000“. ОПРЧР от своя
страна ще подкрепя работодателите и предприятията, попадащи в
„Натура 2000“ зони, с всички допустими мерки по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места”.
По отношение на ромското включване ОПРЧР предвижда интегрирането на най-маргинализираните общности в обществения живот. Сред

тях с приоритет са действията
за интегриране на ромите. ПРСР не
предвижда специфични ограничения
на кандидати от маргинализирани
групи.
При старта на програмите ще бъде съставена междуведомствена
работна група, която да координира въпросите по демаркацията
и допълняемостта между двете
програми във всички фази на проектния цикъл (избор на операции,
програмиране, наблюдение и оценка
на изпълнението).
Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“
(ОПИК)
Подкрепата по ОПИК и ПРСР е взаимно допълваща се по отношение на
иновациите, развитието на малките и средните предприятия (МСП)

и енергийната ефективност, като
демаркацията между двете програми се основава на териториалния
обхват, допустимите сектори, целевите групи и бенефициенти и видовете дейности, включени в обхвата на съответните приоритети.
Подкрепата за иновации в рамките
на Приоритетна ос 1 „Технологично
развитие и иновации“ по ОПИК е
в съответствие с тематичните
области и хоризонтални политики,
определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), с изключение на тези,
попадащи в обхвата на ПРСР (например производство на биохрани). Подкрепата за иновациите по ПРСР предоставя в секторите на селското
стопанство и хранителната

промишленост за преработка и маркетинг на продукти от Анекс I към
Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), с изключение на
риба и рибни продукти. В рамките
на Европейското партньорство за
иновации (ЕПИ) за селскостопанска
производителност и устойчивост
ще се подкрепя сформирането и
функционирането на оперативни
групи, които изпълняват конкретен
иновативен проект.
По отношение на подкрепата за
МСП и стартиращи предприятия,
по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“ на ОПИК ще се подкрепят МСП
от секторите, определени в Националната стратегия за насърчаване
на МСП (високо-, средно- и нискотехнологични сектори), с изключение
на подсекторите в хранителната

промишленост за преработка и
маркетинг на продукти от Анекс I
към ДФЕС. Инвестиционна подкрепа
и стартова помощ за неземеделски
дейности се предоставя на МСП на
територията на цялата страна и
на микропредприятия извън селските райони.
ПРСР предоставя инвестиционна
подкрепа за модернизация на земеделските стопанства и предприятията, преработващи и добавящи
стойност към земеделски продукти,
включително хранителната промишленост за преработка и маркетинг на продукти от Анекс I към
ДФЕС, с изключение на риба и рибни
продукти. Инвестиционна под-

крепа
и стартова помощ за неземеделски дейности се предоставят на
микропредприятията от селските
райони.
По отношение на енергийната
ефективност ОПИК (Приоритетна
ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“) адресира проблемите с
високата енергийна интензивност
на предприятията от преработващата промишленост, с изключение
на земеделските производители и
предприятията от хранителната
промишленост за преработка и
маркетинг на продукти от Анекс I
към ДФЕС, които са обект на подкрепа по ПРСР. И двете програми ще
предоставят подкрепа за използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) само за
собствено потребление. Предприятията - бенефициенти по ОПИК,
34
ще имат възможност да
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изпълняват мерки за използването
на биомаса, включително първична
и вторична биомаса от продукти
от Анекс I, като производството на
биомаса в горското стопанство ще
се подкрепя по ПРСР.
Подкрепата за ресурсна ефективност по ОПИК е насочена към предприятия и/или групи предприятия
от преработващата промишленост за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите,
като са изключени предприятията
от хранителната промишленост за
преработка и маркетинг на продукти от Анекс I към ДФЕС.
Подкрепата по ОПИК изключва първичното производство на селскостопански продукти, включително
риба и рибни продукти. По отношение на хранителната промишленост, преработката/маркетинга
на селскостопански продукти от
Анекс I към ДФЕС, подпомагани по
ПРСР, са изключени от ОПИК: мляко
и млечни продукти, месо и месни
продукти, плодове и зеленчуци,
включително гъби, пчелен мед,
зърнени, мелничарски и нишестени
продукти, растителни и животински масла и мазнини, технически и
медицински култури, включително
маслодайна роза и билки, готови
храни за селскостопански животни,
гроздова мъст, вино и оцет, производство на енергия чрез преработка на растителни и животински
продукти с изключение на биомаса
от рибни продукти.
Предприятията, осъществяващи
дейности в хранителната промиш-

леност, различни от гореизброените, са допустими за подкрепа
по ОПИК, в случай че отговарят на
всички други условия и изисквания по
програмата.
При старта на програмите ще бъде съставена междуведомствена
работна група, която да координира въпросите по демаркацията
и допълняемостта между двете
програми във всички фази на проектния цикъл (избор на операции,
програмиране, наблюдение и оценка
на изпълнението).
Оперативна програма
„Околна среда“ (ОПОС)
Допълняемостта с ОПОС ще се осъществи въз основа на одобрените
от Министерския съвет „Насоки
за интегриране на политиката по
околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете
за КП (Кохезионна политика), ОСП
(Обща селскостопанска политика) и
ОПР (Обща политика за рибарство)
за периода 2014 – 2020 г.“.
Интервенции, свързани с управление
на водите
В сектор „Води“ в съответствие с
регионалните генерални планове за
ВиК и с оглед принос за изпълнение
на целите на Стратегията за развитие и управление на ВиК в Република
България за периода 2014 - 2023 г. ПРСР ще подкрепя дейности, свързани
със събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като
средствата ще бъдат насочени към
агломерации с под 2000 еквивалент
жители (е.ж.) в селските райони. В
рамките на ПРСР ще се подпомага
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изграждане и обновяване на водоснабдителна инфраструктура в
агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.
Интервенции, свързани с управление
на отпадъците
ОПОС ще подкрепя инвестиции по
отношение подобряване управлението на битовите отпадъци в
съответствие с йерархията на
управлението на отпадъците;
информационни кампании/демонстрационни проекти, насочени
към превенция на образуването
на битови отпадъци. ПРСР ще подкрепя инвестиции за правилното
съхранение и използване на животински отпадъци и инвестиции за
изграждане на нови и реконструкция на съществуващи производствени мощности за преработка
на вторични продукти, отпадъци,
остатъци и други суровини в биоенергия в земеделските и горските
стопанства и преработвателните
предприятия, както и за инвестиции за улесняване на доставките и
използване на възобновяеми източници на енергия от вторични продукти, отпадъци, остатъци и други
нехранителни суровини за целите
на биоикономиката.
Интервенции, свързани с
опазване на „Натура 2000“ и
биоразнообразието
ПРСР ще подкрепя мерки само за
поддържане и предотвратяване
на деградационните процеси в
земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), извън земите
изключителна държавна собственост. Чрез ОПОС ще се финансират
основно мерки за възстановяване на

природни местообитания и местообитания на видове в мрежата „Натура 2000“, включително и такива,
определени като затревени площи
с ВПС. Мерки за поддържане на земи
с ВПС в мрежата Натура 2000 ще
са допустими само в земи изключителна държавна собственост.
По отношение на мерки в горски
територии ПРСР предвижда подпомагане за подобряване на структурата и функциите на горите по
мярка 8 за територии, включително и в мрежата „Натура 2000“, с изключение на земите изключителна
държавна собственост. ОПОС предвижда финансиране на дейности
за подобряване на структурата и
функциите на горските природни
местообитания и местообитания
на видове единствено на територии в „Натура 2000“, изключителна
държавна собственост. Мерки,
свързани с предотвратяване и
възстановяване на щети по горите
от горски пожари и катастрофични
събития, са в обхвата на ПРСР.
В ПРСР е предвидено предоставяне
на компенсаторни плащания за
земеделски площи в „Натура 2000“
при издадени заповеди за защитени
зони с разписани конкретни режими
за земеделски дейности.
Интервенции, свързани с превенция
и управление на риска
ОПОС ще подкрепя създаването на
Национална система за управление
на водите в реално време, чиято основна задача е да предоставя необходимата информация за управление
на водите и да осигурява навременно предупреждение при наводнения
и засушаване. Ще се финансират и
мерки за въвеждане на решения за
превенция и управление на риска от
наводнения, насочени към укрепване
на бреговете в населените места,
включително екосистемно базирани
решения. Предвидени са и инвестиции за превенция и управление на
риска от свлачища. ПРСР ще подкрепя мерки, свързани с управление на
риска в селското стопанство.

ОП „Добро управление“ (ОПДУ)
и ПРСР
По подмярка 7.3. „Широколентова
инфраструктура“ от ПРСР ще бъде
изграждана широколентова инфраструктура в селските райони. Тя ще
позволи общинските администрации да се включат в електронното
правителство, което ще бъде финансирано в рамките на ОПДУ.
Дейностите по приоритетни оси
1, 2 и 4 на ОПДУ, свързани с „Натура
2000“, допълват Мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ и Рамковата
директива за водите на ПРСР без
припокриване между програмите
както по отношение на допустими
дейности, така и по отношение
на целеви групи. Дейностите за изпълнение на Националната комуникационна стратегия и за развитие
на Централен информационен и
координационен офис (ЦИКО) и областните информационни центро-

ве в рамките на Приоритетна ос 4
„Техническа помощ за структурите
на администрацията, участващи
в управлението и усвояването на
СКФ (стурктурните и Кохезионния
фонд)“ на ОПДУ включват информация по ПРСР, която надгражда
дейностите за информация и публичност, заложени в ПРСР. ПРСР ще
осигури служител и оборудване на
по едно работно място във всеки
областен информационен център,
за да могат тези служители да отговарят на въпроси по ПРСР.
ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ (ОПТТИ)
Няма припокриване на инвестициите между ОПТТИ и ПРСР. ОПТТИ
предвижда инвестиции в транспортна инфраструктура по TEN-T
мрежата (Трансевропейската
транспортна мрежа) на територията на страната.
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Бюджет на отделните мерки по ПРСР 2014-2020 (втори стълб на осп)
Бюджет публични
средства, евро

Мярка
Мярка 1 - „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
Мярка 2 - „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството“

25 394 596
4 254 532

Мярка 4 - „Инвестиции в материални активи“

776 047 703

Мярка 6 - „Развитие на стопанството и стопанската дейност“

204 458 262

Мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

625 725 911

Мярка 8 - „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на
жизнеспособността на горите“

63 527 375

Мярка 9 - „Учреждяване на групи и организации на производителите“

7 795 947

Мярка 10 - „Агроекология и климат“

223 346 669

Мярка 11 - „Биологично земеделие“

151 593 439

Мярка 12 - „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“

139 676 037

Мярка 13 - „Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични
ограничения“

275 604 675

Мярка 14 - „Хуманно отношение към животните“

56 859 511

Мярка 15 - „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското
стопанство и опазване на горите“

8 750 000

Мярка 16 - „Сътрудничество“

32 573 723

Мярка 17 - „Управление на риска“

36 720 054

Мярка 19 ЛИДЕР

131 484 277

Мярка 20 - „Техническа помощ“

44 109 734

Тематична подпрограма по ПРСР 2014 - 2020
Общо ПРСР

109 925 759
2 917 848 203
Източник: Министерство на земеделието и храните
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ОП “Морско дело и рибарство”
(ОПМДР)
Основното разграничаване с ОПМДР
ще е според вида на дейностите.
Основна допълняемост на ПРСР с
Европейски фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР), Европейският
фонд за регионално развитие (ЕФРР)
и Европейския социален фонд (ЕСФ)
ще се постигне чрез прилагането на
инициативата ВОМР („Водено от
общностите местно развитие“).
През периода 2014 - 2020 г. инициативата ВОМР ще бъде финансирана
по линия на Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ЕФМДР, ЕФРР и ЕСФ.
ВОМР ще се прилага в рамките на
селските райони, рибарските райони и териториите със специфични
характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие.
Местните групи ще преценяват
дали стратегията ще бъде финансирана от един или от повече от един
европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Местните
групи ще могат да включват в своите стратегии за местно развитие
интервенции, финансирани освен
от ПРСР, от Програмата за морско
дело и рибарство, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
При прилагане на строително-монтажни работи (СМР), подкрепени по
повече от един фонд, и включващи
финансиране едновременно по
ЕЗФРСР и ЕФМДР, за една и съща по
обхват допустима територия ще

има ограничение за създаване и одобрение на една Местна инициативна група (МИГ), която за съответната територия да изготви една
интегрирана стратегия.
При прилагане на СМР с финансиране
от няколко фонда, но без принос
от ЕФМДР, на съответната територия се допуска създаването и
одобрението на МИГ и Местна инициативна рибарска група (МИРГ), без
да се допуска финансиране на едни и
същи дейности. В този случай СМР
на МИРГ ще бъде финансирана само
по линия на ЕФМДР.
При прилагане на дадена територия на СМР, финансирана само от
ЕЗФРСР, и на отделна стратегия,
финансирана от ЕФМДР, се допуска
създаването и одобрението на МИГ
и МИРГ, без да се допуска финансиране на едни и същи дейности.
За предотвратяване на възможността за двойно финансиране
няма да се допуска подкрепа за едни
и същи дейности по стратегия за
водено от общностите местно
развитие и по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Всеки
проект, предложен за одобрение
към стратегиите за воденото от
общностите местно развитие, се
проверява за отсъствие на двойно
финансиране по съответните мерки към ОПМДР.
Европейски земеделски фонд за
гарантиране (ЕФГЗ)
Разплащателната агенция (РА) ще
извършва кръстосани проверки с
цел предотвратяване на двойно финансиране между ПРСР и схемите за
подкрепа по ЕФГЗ.
В сектор „Плодове и зеленчуци“
организациите на производители-
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те няма да бъдат подпомагани по
ПРСР за дейности, включени за подпомагане в техните оперативни
програми.
В сектор „Вино“ финансова помощ
по ПРСР няма да бъде предоставяна
за инвестиции, допустими за подпомагане по Националната програма
за подпомагане на лозаро-винарския
сектор. По ПРСР няма да се подпомагат дейности, свързани с конверсия
на сортовия състав на насажденията със сортове, класифицирани за
съответните лозарски райони на
страната, преструктуриране на
лозя и подобряване на техниките за
управление на лозя. По ПРСР няма да
се подпомагат дейности, свързани
с инвестиции за производство на
лозаро-винарски продукти и общи
разходи, свързани с тях, допустими
за подпомагане по Националната
програма за подпомагане на лозаровинарския сектор.
В сектор „Пчеларство“ в рамките на Националната програма по
пчеларство 2014-2016 за закупуване
на пчелни кошери ще бъдат подпомагани земеделски производители,
които притежават до 150 пчелни
кошера. По ПРСР ще се подпомагат
инвестиции и кандидати в пчеларство, които не се подпомагат по
Националната програма по пчеларство 2014 - 2016. За инвестициите,
свързани с преработката на пчелен
мед, ще бъде направено пълно разграничение между инвестициите,
подпомагани по ПРСР, и тези, подпомагани по Национална програма по
пчеларство 2014 - 2016.
Инвестиционни дейности няма да
бъдат подпомагани в сектор „Тютюн“. Производители на тютюн
ще се подпомагат за дейности из-

вън неговото производство.
Производството, преработката
и маркетингът на зехтин няма да
бъдат подпомагани по ПРСР. Дейностите, подпомагани по чл. 6 от
Регламент (EC) №1952/2005, няма да
бъдат подпомагани по ПРСР. В рамките на ПРСР няма да се подпомагат
инвестициите за преработката на
суровини за производство на захар
и/или сладкарски изделия.
Мерките в Първи и Втори стълб на
ОСП, насочени към важните и уязвими сектори за България като животновъдството, зеленчукопроизводството и трайните насаждения,
са консистентни и в същото време
демаркирани, като подпомагането
е насочено към изпълнението на
различни цели и дейности, което
елиминира риска от двойно финансиране.
С Решение на Министерския съвет
№564 от 31 юли 2014 г. бе приета
концепция относно прилагането на
директните плащания в Република
България от 2015 г. В тази концепция
няма нотифицирани еквивалентни
практики, свързани с екологично
насочените площи по Стълб І, които да се дублират с дейностите,
подпомагани по агроекологичните
мерки от Стълб ІІ. България ще прилага пълния списък от Екологично
насочени площи, които са установени в Регламент (ЕС) №1307/2013, с изключение на традиционни каменни
стени, горски-земеделски системи и
залесени територии.
За да се избегне двойно финансиране
при изчисляването на пропуснатите доходи и допълнителните разходи, произтичащи от ангажиментите, поети по силата на чл. 28, 29
и 30 от Регламент (ЕС) №1305/2013,

се взимат предвид само тези разходи и приходи, които са свързани с
ангажиментите, които надхвърлят
съответните зелени (екологични)
практики.
По отношение на младите фермери
по схемата за млади земеделски
стопани от Стълб I е предвидено
предоставяне на специално годишно
плащане за млади фермери като
допълнение към плащането по Схемата за единно плащане на площ
(СЕПП) за насърчаване процеса на
създаване на стопанства от млади
земеделски производители. Подпомагането е на хектар за първите
пет години от установяване на
стопанството до навършване на
40-годишна възраст на фермера. По
подмярка 6.1 от ПРСР се предоставя
еднократно подпомагане за установяване на стопанството на младия
фермер. Подпомагането на младия
фермер е за стартиране на селскостопанска дейност, установена не
по-късно от 18 месеца, като той
трябва да е на възраст до 40 ненавършени години и размерът на стопанството да бъде най-малко 8000
евро стандартен производствен
обем (СПО).
По отношение на схемата за малките стопанства по Стълб I е предвидено право на подпомагане по схемата за дребни земеделски стопани на
всички, които през 2015 г. са подали
заявление по СЕПП и отговарят на
минималните изисквания за получаване на директни плащания. Подпомагането по тази схема е доброволен избор от страна на земеделския
производител и замества всички
останали схеми за директните плащания. Тематичната подпрограма
за малките земеделски стопани към

ПРСР подпомага тяхното преструктуриране, устойчиво икономическо
развитие и жизнеспособност чрез
набор от мерки, като изискването
е стопанството да отговаря на определен размер – между 2000 и 7999
евро в СПО.
Разграничаване с Първи стълб на
ОСП на Мярка 9 „Учредяване на групи
и организации на производители“
При прилагането на мярката ще
бъдат осигурени необходимите
проверки за гарантиране избягването на двойно финансиране с първи
стълб от ОСП. Разплащателната
агенция ще извършва кръстосана
проверка, целяща избягване на
двойното финансиране по ПРСР и
схемите за подпомагане в рамките на Стълб I. Инвестиционните
проекти, които има възможност
да попаднат в обсега на схемите за
подпомагане по Стълб I от ОСП, ще
бъдат проверявани индивидуално за
възможно двойно финансиране.
Разграничаване
с „Плодове и зеленчуци”
Организациите на производителите няма да бъдат подпомагани по
мярката за дейности, включени за
подпомагане в техните оперативни програми, съгласно Регламент
(EC) №1308/2013.
Програмите за Европейско териториално сътрудничество и
Дунавската стратегия
Координацията по отношение на
програмите за европейско териториално сътрудничество и синергията със Стратегията на ЕС за
Дунавския регион се осъществява
38
чрез включване на предста-

ОСП на Европейския съюз |37

Брой оператори (производители, преработватели, търговци) в биологичното производство
Оператори

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/2007 (%)

Производители

240

254

446

718

1 562

2 754

1048

Преработватели

42

36

68

68

67

81

93

Други

57

47

32

34

37

48

-16

Общо

339

337

546

820

1666

2883

750

Промяна годишно, %

0.6

62

50

103

73

Подадени заявления по мярка 214

306

360

592

840

1250

18

64

42

49

Промяна годишно, %
Дял на кандидатите по мярка 214 от всички
биологични производители, % - по метод n1

90

66

72

52

43

Дял на кандидатите по мярка 214 от всички
биологични производители, % - по метод n-12

90

107

108

102

75

Източник: Евростат, Министерство на земеделието и храните

Разпределение на стопанствата по райони за планиране
Район за планиране
Северозападен

България
брой

Малки стопанства
%

51 340

брой
13.9

10 910

%
12.7

Северен централен

43 320

11.7

12 070

14.1

Североизточен

43 780

11.8

11 050

12.9

Югоизточен
Южен централен
Югозападен
Общо

56 980

15.4

12 260

14.3

109 510

29.6

27 480

32.0

65 560

17.7

11 980

14.0

370 490

100.0

85 770

100.0

Източник: Агростатистика, Министерство на земеделието и храните

вители на националните координатори на приоритети и управляващи
органи в процеса на подготовка и
изпълнение на програмите.
Програмите за европейско териториално сътрудничество и Транснационалната програма „Дунав“
допринасят за осъществяването на
политиката на сближаване на Европейския съюз.
Координацията на дейностите по
Стратегията на ЕС за Дунавския
регион на национално ниво се осигуряват чрез Национален механизъм
за координация (НМК), създаден
през 2012 г. НМК осигурява ефективна координация на национално
ниво чрез активното участие на
всички заинтересовани страни
– управляващите органи на опера-

тивни програми и програмите за
трансгранично сътрудничество,
местни власти, неправителствен
сектор, гражданското общество
и научните среди. Заседанията
на националната координационна
група за изпълнение на Дунавската
стратегия се провеждат два пъти
годишно и се администрират от
Дирекция „Европейска координация
и международно сътрудничество“ в
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството,
изпълняваща функциите на секретариат. Основна функция на групата е
да координира процеса на включване
и последващо изпълнение на целите
на Дунавската стратегия в отделни
национални документи и осигуряване на допълняемост между тях.
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Програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г., както и
останалите трансгранични и транснационални програми, които имат
териториално препокриване с ПРСР,
ще осъществяват и координация
чрез обмен на информация между
управляващите органи за всеки
проект, съвместните технически
секретариати и други органи на
управление и контрол, които отговарят за изпълнението на тези програми, проекти и, когато е уместно,
резултати.
Възможност за насърчаване на
взаимното допълване между фондовете е използването на допълващо
или надграждащо финансиране за
проекти. Такава възможност е на-

пример програма „Хоризонт 2020“.
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020“ (2014 - 2020 г.) ще бъде основният финансов механизъм за Иновационния съюз – една от водещите инициативи на ЕС по стратегия „Европа
2020 за постигане на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж.
„Хоризонт 2020“ е структурирана
около целите, определени за нейните три основни приоритета:
„Високи постижения в научната
област“, „Водещи позиции в промишлеността“ и „Обществени предизвикателства“. За постигането на
целите на „Хоризонт 2020“ ще се
поставя силен акцент върху намирането на ефикасни решения, като
подходът ще излиза далеч извън
рамките на традиционните научни
и технологични дисциплини и сектори в икономиката.
Реализирането на областите на
интервенция по ПРСР ще имат
надграждащ и допълващ ефект към
приоритет 3 „Обществени предизвикателства” на „Хоризонт 2020“
и по-специално в област „Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство и биоикономика“. Ще се следи за избягване
на двойно финансиране на ниво проекти – бенефициент, целеви групи,
допустими дейности, резултати.
Програма за сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“
Основна цел на „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ е
да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между
публичните органи за подобряване
изпълнението на политиките и
програмите по цел 1 „Инвестиции
за растеж и работни места”. В
периода 2014 - 2020 програмата ще
работи по четири теми, всички
свързани с регионалното развитие:
„Научноизследователска дейност,
технологично развитие и иновации”,
„Конкурентоспособност на малките
и средните предприятия”, „Нисковъглеродна икономика” и „Околна
среда и ресурсна ефективност”.

Програмата позволява на публичните органи, публичноправните
организации и организациите с
нестопанска цел за осъществяване
на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в
Европа, да обменят практики и идеи
за изпълнението на публичните
политики, намирайки по този начин
решения за подобряване на техните
стратегии в полза на гражданите в
съответствие с приоритетите на
„Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Няма
дублиране на допустими дейности
по отношение на ПРСР.
Програмата за междурегионално сътрудничество „УРБАКТ III” се фокусира върху специфичен инвестиционен
приоритет в рамките на тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна
публична администрация” чрез единствена приоритетна ос – „Подкрепа
за интегрирано устойчиво градско
развитие”. Дефинирани са четири
специфични цели, които ще бъдат
реализирани от партньорите в проекти чрез участието им в три вида
мрежи – за планиране на действия,
за изпълнение и за трансфер на опит. Чрез тях оперативната програма предоставя механизъм, с който
участващите заинтересовани страни да разработват и осъществяват
по-добри политики и действия за
интелигентна, приобщаваща и устойчива урбанистична политика в
градовете. Допустими партньори
са градове (общини), сдружения и
местни агенции. Няма дублиране на
допустими дейности по отношение
на ПРСР.
България ще продължи да поддържа
Единен информационен портал за
обща информация за управлението
на средствата от европейските
фондове в Република България (ИСУН). Порталът ще обхваща всички
ЕСИФ, където ще може да се извършва проверка за всеки проект и бенефициент.
Програмата на Европейския съюз
за заетост и социални иновации

(EAS) осигурява финансова подкрепа
за осъществяване на практика на
идеите за реформи, за да ги оцени
и доразвие най-добрите идеи в държавите членки, които допринасят
за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за работни
места и социално включване. ЕЗФРСР
допринася за създаването на работни места и засилване на социалното
включване чрез подкрепа на създаването и развитието на предприятията в селското стопанство и
неземеделските дейности.
ПРСР няма да финансира проекти,
които са обект на финансиране от
програма LIFE за подкрепа на проекти, свързани с околната среда, опазването на природата и действията
по климата.
Life не финансира мерки, които отговарят на критериите на други финансови инструменти на Общността или които получават помощ от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Рамковата програма за
иновации и конкурентоспособност
на Европейския фонд за риболова или
от Рамковата програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт
2020“.
Синергията между LIFE и Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) ще
бъде осигурена чрез популяризиране
на дейностите, финансирани от
ЕЗФРСР, които допълват интегрирани LIFE проекти по отношение
на водите и на биологичното
разнообразие, изменението на климата, смекчаване и адаптиране на
климатичните промени и т.н. Също
така решения, методи и подходи,
осъществени чрез LIFE (например
иновативни технологии), ще бъдат
подпомогнати чрез Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с европейските стратегии за опазване
на околната среда и изменението
на климата.
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Директни плащания за българия за периода 2015 – 2020 г. (първи стълб на осп)
Основни схеми за подпомагане

За кого е предназначено плащането

Размер на плащането

Срок на прилагане

Изисквания

Бюджетът по СЕПП е резултативна величина, формира се
като от тавана за директни плащания за съответната
година се извадят бюджетите по останалите схеми за директни плащания.

До 31 декември 2020 г.

С цел по-балансирано разпределение на средствата за директни плащания между земеделските стопани ще се прилага намаление на плащането по СЕПП след приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци, реално платени и декларирани от земеделския стопанин, които
са свързани със земеделската му дейност. Прилагането на този инструмент предвижда намаление за сумите над 150 000 евро в размер на
5%, а за суми над 300 000 евро - 100%.

Прилагането на схемата се нотифицира ежегодно.

При изкуствено разделяне на стопанствата – нито един от кандидатите не получава плащане по схемата докато са налични изкуствените
условия.

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

За всички видове стопанства, като минималният размер на стопанствата е 0.5 ха.

Преразпределително плащане

Завишено подпомагане (добавка) за първите 30, допустими по СЕПП ха на всички стопан- Формира се от нотифицирания бюджет и допустимите плоства.
щи.

Схема за дребни земеделски стопани

Подпомагането по схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането по
всички други схеми за директна подкрепа, но не замества плащанията по схемите за Преходна национална помощ. Заявяването на участие в схемата е чрез подаване на заявление
за подпомагане за 2015 г. и допълнително заявление за участие в схемата, подадено в срок
до 15 октомври 2015 г.

Размерът на годишното плащане по схемата за всеки земеделски стопанин представлява сумата, на която би имал
право земеделският стопанин по схемите за директни плащания, за които отговаря на условията за допустимост, но
не по-малко от 500 евро.

За участие в схемата може да се кандидатства един- Задължително запазване на заявените през 2015 г. брой хектари – намаляването на площите води до загуба на цялото плащане. При устаствено през 2015 г. Всяка следваща година бенефициентите могат да преустановят участието си в нея. новено изкуствено разделяне – загубва се право за подпомагане по схемата завинаги.

Схема за млади земеделски стопани

Допустими за подпомагане ще бъдат фермери, които са започнали земеделска дейност
през последните 5 години и през първата година на кандидатстване са на не повече от Подпомагане за първите 30 ха от стопанството с надбавка
40 години. Младите земеделски стопани, кандидати по схемата, трябва да притежават от 25% от плащането по СЕПП.
професионални умения и познания, свързани със земеделието, които до 1 декември на годината на подаване на заявлението трябва да удостоверят.

През първите 5 г. от започване на земеделска
дейност.

Могат да бъдат физически лица и юридически лица. При юридическите лица: млад(и) земеделски стопанин(и) упражнява(т) ефективен контрол по отношение на управлението (управител/повече от половината от членовете на управителния орган), ползите и рисковете. Счита
се, че това е изпълнено, ако:
1. са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията,
и
2. притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията, или
3. са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството, или
4. притежават капитала на еднолично търговско дружество.

Преходна национална помощ

Предназначена само за сектори, които през 2013 г. са били обект на национални доплащания към директните плащания, и при конкретните параметри на прилаганите през
2013 г. схеми.

До 31 декември 2020 г.

Приложимите схеми за преходна национална помощ от 2015 г. са: схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар; схема
за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството; схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с
производството; схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството.

Специално плащане за памук

Преназначена за земеделските стопани, чийто памук е отгледан на територията на
страната при минимална гъстота на засаждане 8000 бр./дка и принадлежи към сорт, Финансов таван за 2015 г. – 2.3 млн. евро; размер на подпомакойто е вписан в Сортовата листа на Република България за съответната година или в гането за 2015 г. ≈ 700 евро/ха.
Европейския каталог на полските култури.

До 31 декември 2020 г.

Минимална гъстота на посевите – 8000 бр./дка . Сключен договор за изкупуване – представен в Разплащателната агенция до 1 декември.
Базова площ за България – 3342 ха.

Зелени директни плащания

Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по СЕПП, трябва да
спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, Бюджетът е фиксиран на 30% от тавана за директни плащаселскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. За целите на екологизирането тези практики са: диверсификация на културите, запазване на постоянно ния за страната за всяка година.
затревените площи и поддържане на екологично насочените площи.

До 31 декември 2020 г.

Това се повтаря.

се земеделски стопани, които отглеждат 10 (включително) и повече млечни Плащането на глава животно ще се формира като се раздели
Схема за обвързано подпомагане за млечни Подпомагат
крави, които са с предназначение за производство на мляко в Интегрираната информаци- бюджетът на допустимите по схемата за съответната гокрави
онна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
дина бройки животни.

До 31 декември 2020 г.

Заявените животни трябва да са идентифицирани съгласно приложимото законодателство, регистрирани в ИИС на БАБХ, вписани в регистъра на стопанството. Предназначението на животните не трябва да се променя през периода на прилагане на схемата. Период на
задържане на животните: 80 дни от деня след последния ден за подаване на заявления.

се земеделски стопани, които отглеждат 5 (включително) и повече месодай- Плащането на глава животно ще се формира като се раздели
Схема за обвързано подпомагане за месо- Подпомагат
ни крави и/или юници, които са с предназначение за производство на месо в Интегрирана- бюджетът на допустимите по схемата за съответната годайни крави и/или юници
та информационна система на БАБХ.
дина бройки животни.

До 31 декември 2020 г.

Заявените животни трябва да са идентифицирани съгласно приложимото законодателство, регистрирани в ИИС на БАБХ, вписани в регистъра на стопанството. Предназначението на животните не трябва да се променя през периода на прилагане на схемата. Период на
задържане на животните: 80 дни от деня след последния ден за подаване на заявления.

Схема за обвързано подпомагане за млечни Подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 10 (включително) и повече млечни Плащането на глава животно ще се формира като се раздели
крави и/или месодайни крави под селекци- крави (с предназначение за производство на мляко) и/или месодайни крави (с предназначе- бюджетът на допустимите по схемата за съответната гоонен контрол
ние за производство на месо), от които поне едно животно е под селекционен контрол. дина бройки животни.

До 31 декември 2020 г.

Заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в Родословната книга в съответствие с изискванията на Закона за животновъдството, и да бъдат вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството.
Предназначението на животните не трябва да се променя през периода на прилагане на схемата. Период на задържане на животните: 80
дни от деня след последния ден за подаване на заявления. Заявените животни трябва да са идентифицирани, съгласно приложимото законодателство, регистрирани в ИИС на БАБХ, вписани в регистъра на стопанството.

на глава животно ще се формира като се раздели
Схема за обвързано подпомагане за овце Подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат от 10 (включително) до 49 (вклю- Плащането
бюджетът на допустимите по схемата за съответната гомайки и кози майки
чително) овце-майки и/или кози-майки.
дина бройки животни.

До 31 декември 2020 г.

Заявените животни трябва да са идентифицирани съгласно приложимото законодателство, регистрирани в ИИС на БАБХ, вписани в регистъра на стопанството. Период на задържане на животните: 80 дни от деня след последния ден за подаване на заявления

Схема за обвързано подпомагане за овце Подпомагат се земеделски стопани, които отглеждат 50 (включително) и повече овце- Плащането на глава животно ще се формира като се раздели
майки и кози майки под селекционен кон- майки и/или кози-майки, от които поне едно животно е под селекционен контрол.
бюджетът на допустимите по схемата за съответната готрол
дина бройки животни.

До 31 декември 2020 г.

Заявените за подпомагане животни да бъдат вписани в Родословната книга в съответствие с изискванията на Закона за животновъдството, и да бъдат вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството.
Период на задържане на животните: 80 дни от деня след последния ден за подаване на заявления. Заявените животни трябва да са идентифицирани, съгласно приложимото законодателство, регистрирани в ИИС на БАБХ, вписани в регистъра на стопанството.

на глава животно ще се формира като се раздели
се земеделски стопани, които отглеждат 10 (включително) и повече биво- Плащането
Схема за обвързано подпомагане за биволи Подпомагат
бюджетът на допустимите по схемата за съответната голи.
дина бройки животни.

До 31 декември 2020 г.

Заявените животни трябва да са идентифицирани съгласно приложимото законодателство, регистрирани в ИИС на БАБХ, вписани в регистъра на стопанството. Период на задържане на животните: 80 дни от деня след последния ден за подаване на заявления.

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна,
на хектар ще се формира, като се раздели бюджеСхема за обвързано подпомагане за пло- които стопанисват минимум 0.5 хектара допустими площи с плодове от следните ви- Плащането
на допустимите по схемата за съответната година
дове
дове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи тът
площи.
(Prunus domestica), череши, вишни, орехи и десертно грозде.

До 31 декември 2020 г.

Подпомагането е на площ. Има задължителни минимални добиви за всяка култура, определени с наредба. При недостигане на минималните
добиви – корекция на площта. Доказване на добивите с документи за реализация, които се представят в Разплащателната агенция от 1 до
31 януари на годината, следваща годината на кандидатстване по схемата.

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна,
стопанисват минимум 0.5 хектара допустими площи със зеленчуци от следните Плащането на хектар ще се формира, като се раздели бюджеСхема за обвързано подпомагане за зелен- които
видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), тът на допустимите по схемата за съответната година
чуци
патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тик- площи.
ви; и/или зеленчуци в оранжерии от културите: домати, пипер и краставици.

До 31 декември 2020 г.

По схемата за полско производство се получава подпомагане само за площите, заети с полско производство. За конкретна площ може
да се получи подпомагане само по една от схемите. Има задължителни минимални добиви от всяка култура, определени с наредба. При
недостигане на минималните добиви – корекция на площта. Доказване на добивите с документи за реализация, които се представят в
Разплащателната агенция от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на кандидатстване по схемата.

Право на подпомагане имат земеделски стопани на територията на цялата страна,
които стопанисват минимум 0.5 хектара допустими площи със зеленчуци в оранжерии
на хектар ще се формира, като се раздели бюджеСхема за обвързано подпомагане за зелен- от културите: домати, пипер и краставици и/или допустими площи със зеленчуци полско Плащането
на допустимите по схемата за съответната година
чуци (оранжерийно производство)
производство от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, гла- тът
площи.
весто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял),
картофи, дини, пъпеши и тикви.

До 31 декември 2020 г.

По схемата за оранжерийно производство се получава подпомагане само за площите с оранжерийно производство. Има задължителни
минимални добиви от всяка култура, определени с наредба. При недостигане на минималните добиви – корекция на площта. Доказване на
добивите с документи за реализация, които се представят в Разплащателната агенция от 1 до 31 януари на годината, следваща годината
на кандидатстване по схемата.

Право на подпомагане имат производители на територията на цялата страна, които
на хектар ще се формира, като се раздели бюджеСхема за обвързано подпомагане за проте- отглеждат минимум 0.5 хектара допустими площи от следните протеинови култури: Плащането
на допустимите по схемата за съответната година
инови култури
фасул (зърно), леща, нахут, грах (фуражен за зърно), фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзе- тът
площи.
та, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина и звездан.

До 31 декември 2020 г.

Площите с протеинови култури може да се заявят едновременно по схемата за обвързана подкрепа и за екологично насочени площи.

Схеми за обвързано с производството директно подпомагане
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Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (втори стълб на осп)
№

М01

Мярка

Трансфер
на знания и
действия за
осведомяване

Подмерки

Обучение в областта на земеделието и
горите за лица, ангажирани в сектора на
селското и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално
обучение и придобиване на умения, които
1.1 Професионално ще включват курсове за обучение, семинаобучение и придо- ри, демонстрационни дейности и посещения
на земеделски стопанства за краткосрочен
биване на умения
обмен на опит. Подпомагането по мярката
не включва курсове за инструктиране или
обучение, които са част от стандартни програми или системи за обучение за средни
или висши училища.

1.2 Демонстрационни дейности
и действия по
осведомяване

1.3 Краткосрочен
обмен на опит и
посещения в земеделски и горски
стопанства

М02

Консултантски
услуги, услуги
по управление
на стопанство
и услуги по
заместване в
стопанство

Подкрепа за:

2.1 Помощ за осигуряване на консултантски услуги – с
две операции: 2.1.1
Консултантски услуги за земеделски
и горски стопани и
2.1.2 Консултантски
услуги за малки земеделски стопани

Организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското
стопанство и горското стопанство - практически занятия по определена тема с цел
придобиване на информация и запознаване
в реални практически условия с: представяне на технологии и специализирана техника
за извършване на различни земеделски дейности като обработване на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита;
техники, методи и оборудване за определяне
на качеството на продукцията; нови сортове
(хибриди) растения или подобрена порода
животни; специални практики, техники и технологии или съоръжения.

Дейности по организиране на групи от земеделски стопани или собственици на гори
и провеждане на посещения на земеделски
или горски стопанства с цел запознаване с
конкретен проблем или начин на изпълнение
на дадена работа или организация на работата и обмяна на опит между участниците.
Продължителността на посещенията на земеделски стопанства е еднодневно.

Предоставяне на индивидуални консултантски услуги във вид на консултантски пакети
за земеделски стопани, вкл. млади, за горски стопани. Предоставяне на консултантски
услуги за малки земеделски стопанства в
областта на технологиите за производство,
околната среда и управлението на стопанствата.

Бенефициенти

Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари. За подпомагане за организиране на курсове и на семинари
могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение.
Обучаващите организации трябва да имат право да
провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство,
хранителните технологии, биотехнологиите, хидрология и климатология. За подпомагане за организиране само на семинари могат да кандидатстват научни
институти или опитни станции в областта на селското
стопанство или горите.

Организациите, които предоставят трансфер на знания
чрез демонстрационни дейности и които провеждат
научно-изследователска или образователна дейност в
областта на селското или горското стопанство, или в
областта на хранителните технологии. Организациите
трябва да разполагат със собствени демонстрационни
обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски
лаборатории.

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

За курс 150 часа - 1987 евро за един обучаем;
За курс 100 часа - 1385 евро за един обучаем;
За курс 30 часа - 583 евро за един обучаем; За
курс 30 часа - 583 евро за един обучаем; За семинар 8 часа - 280 евро за един обучаем; За
семинар 18 часа - 386 евро за един обучаем.

Всички разходи се изплащат на бенефициента по
подмярката. При възстановяването на разходите
се прилага система на ваучери. Ваучерите ще
бъдат прилагани за всяка допустима дейност по
подмярка 1.1, както следва: за курс с продължителност 30 часа, за курс с продължителност 150
часа, за специализиран курс с продължителност
100 часа, за семинар 8 часа, за семинар 18 часа.

За провеждане на курсове за обучение и за семинари организациите трябва да отговарят на
едно от следните условия: да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните
направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“. За
конкретните курсове за обучение по част от професия да имат съответстващи акредитирани специалности; да са професионална гимназия или център за професионално обучение по Закона
за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541
„Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. За конкретните курсове за обучение
по част от професия да имат право да обучават по специалности от съответната професия;
Специфично допълнително условие в допълнение към предходните условия, за организациите, които провеждат специализираните курсове за придобиване на правоспособност
за работа със земеделска и горска техника: да имат валидно разрешително от министъра на земеделието и храните по Наредба №12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за
придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.
Специфично условие за научните институти или опитни станции в областта на селското стопанство
или горите за организиране само на семинари: трябва да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

За всяка дейност – курс или семинар - ще се извършват следните оценки, с тежест на точките
по низходящ ред: оценка на учебната програма в съответствие с приоритетите на мярката;
оценка на специфичния професионален опит на
лекторите, които провеждат обучението; - Оценка на методите и формите на обучение (онагледяване, казуси или практическо обучение).
Общата оценка на един проект се оформя от средната оценка от всички включени в проекта дейности
- курсове или семинари. Определя се минимален
брой точки, който трябва да бъде постигнат за всеки курс или семинар, за да бъде квалифициран за
подкрепа. В случаите на проект само с една дейност полученият брой точки при оценката на тази
дейност се прилага за класиране на проекта за
финансиране.

За демонстрация с продължителност 1 ден 310 евро за един обучаем; За демонстрация с
продължителност 3 дни - 428 евро за един обучаем; разходи за инвестиции.

Всички разходи се изплащат на бенефициента по
подмярката. При възстановяването на разходите
за организиране и провеждане на обучението се
прилага система на ваучери. Подпомагането по
подмярката включва и разходи за инвестиции,
които могат да включват разходи за закупуване
или вземане на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива. Максималният
интензитет на помощта е 100%. Максималният
размер на помощта за инвестиции за един бенефициент за периода на прилагане на програмата
е 100 000 евро.

Демонстрационните дейности трябва да са осъществени в демонстрационен обект, който може да
бъде опитно поле или учебно-опитно поле, или лаборатория на научен институт, висше училище или
професионална гимназия. Демонстрационните дейности са с продължителност до 3 дни. На един
демонстрационен обект може да се организират и провеждат различен вид и брой демонстрационни
дейности. Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия: - да са висше училище,
акредитирано по Закона за висшето образование и да имат актуални акредитации за обучение по
минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“; - да са професионална гимназия по Закона за професионалното образование и обучение и
да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и
животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“; - да са научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно
обслужване в областта на селското или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните
технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската
академия на науките, Закона за горите.

За всяка демонстрационна дейност ще се извършват следните оценки, с тежест на критериите по
низходящ ред: оценка на темата на учебната програма за съответствие с приоритетни теми; оценка
на опита на организацията в изпълнение на демонстрационни дейности; оценка на условията за провеждане на демонстрационните дейности.

Всички разходи се изплащат на бенефициента.
При възстановяването на разходите за организиране и провеждане на обучението се прилага
система на ваучери. Максималният интензитет на
помощта е 100%.

Изпълнението на дейностите може да се извършва по следните начини: в стопанство, избрано за
нуждите на обмяната на опит, се извършва демонстриране на практиките и обектите от представител на обучаващата организация; представянето се извършва от собственика или управителя на стопанството. Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия: да са висше училище,
акредитирано по Закона за висшето образование, и да имат актуални акредитации за обучение по
минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“;
да са професионална гимназия или център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“,
640 „Ветеринарна медицина“; - да са научни институти или опитни станции, които извършват научни
изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или
околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона
за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите;
да са неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в областта на селското
стопанство или в областта на горското стопанство, или в областта на опазване на околната среда,
или в областта на водите, която е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
с предмет на дейност в областите, посочени в мярката. За този вид организации е необходимо да
имат в управителния съвет минимум двама членове с образователна и научна степен „доктор” или
хабилитирани по професионалните направления, специфично посочени в мярката.

Максималният интензитет на помощта е 100%.
Максималният размер на помощта за индивидуалните консултантски услуги по операция
2.1.1 в рамките на един консултантски пакет по
приоритетна област е 1500 евро. В случай на
консултантски пакети само с базови модули максималният размер на консултантския пакет е 1000
евро. Максимално допустимата стойност на консултантски услуги по операция 2.1.2 е 1500 евро
на земеделски стопанин за една година.

Консултантските организациите по операция 2.1.1 трябва да докажат: • наличието на подходящи
ресурси от квалифициран персонал; • наличието на редовно обучен персонал; • консултантски опит
от минимум 2 години; • надеждност по отношение на обхвата на консултантските пакети. За предоставянето на консултантските услуги за земеделски стопани трябва да са ангажирани: минимум двама основни консултанти с професионална квалификация, научна степен или научно звание в една
от следните професионални области: аграрни науки; ветеринарна медицина; аграрната икономика;
инженерно-технически дисциплини в областта на земеделието; хранително-вкусова промишленост;
и минимум по един ключов консултант за всеки вид консултантски пакет, който ще предоставя консултантската организация, и допълнително минимум един консултант в областта на околната среда,
в случай че ключовият консултант по тези пакети не е с професионална квалификация в областта
на опазване на околната среда. За предоставяне на консултантски услуги за горски стопани да са
ангажирани: минимум двама основни консултанти с професионална квалификация в областта на
горското стопанство и/или стопанско управление, икономика; и минимум един ключов консултант
за задължителния елемент от консултантския пакет и допълнително минимум един консултант в
областта на околната среда, в случай че ключовият консултант не е с професионална квалификация
в областта на опазване на околната среда.

Допустими разходи

Организациите, които предоставят трансфер на знания
чрез посещения на земеделски и горски стопанства.
Организациите трябва да извършват научно-изследователска дейност или да извършват образователна Бенефициентите получават безвъзмездна поили обучителна дейност в областта на селското или мощ, която се отпуска под формата на стандартгорското стопанство, или биотехнологиите, или хра- ни разходи с размер 257 евро за един обучаем.
нителните технологии, или да извършват дейности в
неправителствения сектор в областта на селското или
горското стопанство, или околната среда, или водите.

За предоставяне на услугата чрез консултантПо операция 2.1.1 – доставчици на консултантски ус- ски пакети: възнаграждения на консултантите,
луги. По операция 2.1.2 - до края на 2017 г. директно разходи за път, материали, и др. По операция
е избрана Националната служба за съвети в земеде- 2.1.2 стандартните разходи са от 120 до 916
лието (НССЗ).
евро в зависимост от избрания консултантски
пакет.

42 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

За всяка дейност ще се извършват следните
оценки, с тежест на критериите по низходящ
ред: оценка на темата на учебната програма за
съответствие с приоритетни теми, посочени по
всяка приоритетна област; оценка на опита на
организацията в изпълнение на подобни дейности; оценка на условията за провеждане на
посещенията на стопанства и обмяна на опит.

Бенефициентите по операцията се избират чрез
покани за отправяне на предложения. Процедурата
за подбор се регламентира от правото за обществените поръчки и е отворена както за публични, така и
за частни организации

справочник |43

№

Мярка

Подмерки

2.2 Създаване на
консултантски
услуги

2.3 Подпомагане
за обучение на
консултанти

M04

Инвестиции
в материални
активи

4.1 Инвестиции
в земеделски
стопанства

Подкрепа за:

Създаването на консултантски капацитет на общинско
ниво чрез разширяване на териториалния обхват на
НССЗ и създаване на мобилни общински центрове
(офиси) за консултантски услуги към НССЗ – до 50
общински центъра с по 2-ма съветници, отделно по 1
регионален координатор за районите на планиране и
2 координатори на централно ниво.

Бенефициенти

Разходи, свързани със стартирането на дейността на
мобилните общинските центрове (офиси) и осигуряването на тяхната нормална работа и първоначално
функциониране през първите 5 години от дейността
им: за дълготрайни материални и нематериални
активи, в т.ч. за софтуерни продукти, оборудване,
обзавеждане и закупуване на автомобили; операразходи, в т.ч. за гориво, комуникации, офис
Националната служба за съвети в зе- тивни
консумативи, ремонтни дейности и наем на помещемеделието – НССЗ.
нията, които ще се ползват от центровете; разходи за
служителите (съветниците) в мобилните общинските
центрове (офиси) и за координаторите на регионално
и централно ниво, в т.ч. възнаграждения и командировъчни разходи; разходи за обучение; разходи
за изработване, отпечатване и разпространение на
информационни материали и за информационни мероприятия, свързани с дейността на центровете.

Обучение на физически лица, които са наети към
юридически лица или еднолични търговци, идентифи- Обучаващи организации, които могат
цирани като консултантски организации. Предвиждат да привличат и външни експерти с досе два вида обучителни дейности – семинари или казан професионален опит.
курсове.

Инвестиции за: модернизация и механизация (инвестиции във физически активи), пряко свързана с
намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, както и свързани
с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология
и климат“ и мярка „Биологично земеделие“; постигане
съответствие с нововъведени стандарти на Общността,
приложими за съответните стопанства; подобряване на
енергийната ефективност на стопанствата; съхранение
на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията; машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение
на оборски тор; в недвижима собственост, свързана с
дейността на земеделските стопанства; 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; инвестиции за производство
на енергия от възобновяеми енергийни източници за
нуждите на земеделските стопанства.

Инвестиции за: модернизация или увеличаване на
физическия капитал с оглед намаляване на преките
разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на
производството; подобряване на предпазарната подго4.1.2 Инвестиции в
товка или съхранение на продукцията; създаване и/или
земеделски стопрезасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
панства по Темамедоносни дървесни видове за производство на мед
тична подпрограма и бързорастящи храсти и дървесни видове за произза развитие на
водство на биоенергия; намаляване на потреблението
малки стопанства на енергия; производство на биоенергия за нуждите
на земеделските стопанства; машини, оборудване и
съоръжения за опазване на околната среда; постигане
съответствие с нововъведени стандарти на Общността,
приложими за съответните стопанства.
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Допустими разходи

Разходи, направени при организиране и доставяне на
обучението на консултантите, включително заплати
на служители на обучаващата организация, разходи
за лектори, разходи за пътувания, материали, изготвени за обучението; разходи, свързани с мястото,
където се доставя обучението, включително разходи
за наем на зали и наем за демонстрационни обекти
или обекти за практическо обучение.

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на помощта)

Специфични изисквания

Всеки от съветниците, работещи в мобилните общински офиси, трябМаксимално допустимите разходи са намаляващи: 1-ва година – 100% от до- ва да е с професионална квалификация, научна степен или научно
пустимите разходи по подмярка 2.2; 2-ра година - 95% от допустимите разходи звание в една от следните професионални области: аграрни науки;
по подмярка 2.2; 3-та година - 90%; 4-та година - 85%; 5-та година – 80%.
ветеринарна медицина; икономика; хранително-вкусова промишленост, опазване на околната среда.

Критерии за подбор

При избора на местоположението и териториалния
обхват на офисите ще бъдат използвани следните критерии: население в териториалния обхват на офиса; общ
брой земеделски стопанства в териториалния обхват
на офиса; брой стопанства с използвана земеделска
площ до 100 дка в териториалния обхват на офиса;
общо използвана земеделска площ (ИЗП) на малките
стопанства (с ИЗП под 100 дка) в териториалния обхват
на офиса; животински единици към преброяване 2010
г.; площ с плодове и зеленчуци (дка) към преброяване
2010 г. ; постоянно затревени площи (дка) към преброяване 2010 г. ; общо заети лица в земеделието; лица с
единствена или основна заетост в земеделието; разстояние от общински център за разполагане на офиса до
областен център.

Обучаващите организации трябва да отговарят на едно от следните
условия: да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето
образование, и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“,
„Растителна защита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“,
„Горско стопанство“, „Науки за земята“, „Биологически науки“, „Икономика“, „Енергетика“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“,
„Общо инженерство“; да са професионална гимназия по Закона за
Максималният интензитет на помощта е 100%. Помощта за обучение на кон- професионално образование и обучение и да имат право да обучават Бенефициентите се избират след провеждане на процесултанти е ограничена до 200 000 евро на три години.
по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и дура по правилата за обществените поръчки.
животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, 851 „Технологии за опазване на
околната среда“; да са научни институти, които извършват научни
изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или опазване на околната среда, или
хранителните технологии, или биотехнологиите, и да са организации
по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската
академия на науките, Закона за горите.

Материални инвестиции: закупуване/придобиване,
строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост; закупуване и/или инсталиране
на нови машини, съоръжения и оборудване, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените или съществуващите стандарти на Общността;
Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни
продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
Закупуване на земя; Закупуване на специализирани
земеделски транспортни средства. Нематериални
общи разходиq свързани със съответния
Земеделски производители (физиче- инвестиции:
за предпроектни проучвания, такси, хонорари
ски и юридически лица); групи/органи- проект
за
архитекти,
инженери и консултантски услуги, конзации на производители.
султации за екологична и икономическа устойчивост
на проекти, проучвания за техническа осъществимост
на проекта, които не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
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; закупуване на софтуер; разходите, свързани
за достигане съответствие с международни признати
стандарти, като: въвеждане на системи за управление
на качеството в земеделските стопанства, въвеждане
на добри производствени практики, подготовка за
сертификация.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10% за:
проекти от млади земеделски стопани; интегрирани проекти; проекти, свързани със сливания на организации на производители; проекти с инвестиции
в райони с природни и други специфични ограничения; проекти за колективни инвестиции, представени от 6 до 10 земеделски производители; проекти с
дейности, подпомагани по линия на Европейското партньорство за иновации
за селскостопанска производителност. За проекти за колективни инвестиции,
представени от над 10 земеделски производителите и/или групи/организации
на производители финансовата помощ се увеличава с 20%. За проекти с инвестиции в стопанства, изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“,
направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 - 2013 г., финансовата
помощ се увеличава с 15 %. Максималното комбинирано подпомагане за един
проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималното комбинирано
подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният
размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро,
а максималният - 1.5 млн. евро, като максималният размер на допустимите
разходи за един проект не може да надхвърля 1.5 млн. евро. Максималният
размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един
кандидат за периода на прилагане на програмата е 500 хил. евро. Максималният размер на допустимите разходи за колективни инвестиции, представени
от 6 до 10 земеделски производители, за периода на прилагане на програмата
е 4 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции
в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, представени от
6 до 10 земеделски производители, е 750 хил. евро. Максималният размер
на допустимите разходи за колективни инвестиции, представени от над 10
земеделски производители и/или групи/организации на производители, е
5 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в
земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, представени от над
10 земеделски производители и/или групи/организации на производители, е 1
млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за
изпълнение на интегриран проект е 1.5 млн. евро.

Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски
производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; Минималният стандартен производствен
обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко
от 8000 евро; Кандидатите - юридически лица, следва да докажат
приход от земеделска дейност и/или приход от услуги, директно
свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно
плащане на площ; Кандидатите следва да представят бизнес план,
доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство
чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. Групите/организаците на производители трябва да са признати в съответствие
с националното и/или европейското законодателство за организации
на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 на
програмата „Учредяване на групи и организации на производители”;
Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност
на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и показващ, че инвестициите са от полза на цялата организация
на производители.

Критериите за подбор ще гарантират подпомагане на
чувствителни сектори в земеделското производство и
биопроизводството и осигуряващи допълнителна заетост. Приоритет ще бъде осигурен и за навлизането на
млади фермери, които са получили подкрепа за създаване на стопанства и полупазарни стопанства (малки
стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014
– 2020 и не са получавали подпомагане по ПРСР за инвестиционни дейности. Приоритет ще имат и кандидати
на територията на селските райони в страната, Северозападен район и райони с природни и други ограничения. По мярката ще бъде предоставен приоритет за
проекти с инвестиции за повишаване на енергийната
ефективност, иновации в стопанствата, включително
технологии, водещи до намаляване на емисиите. Приоритет ще бъде предоставян за проекти с интегриран
подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности,
свързани с опазване на околната среда и постигане на
стандартите на ЕС.

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване,
включително компютърен софтуер до пазарната
стойност на активите, включително чрез лизинг; закупуване на косачки, дробилки, преносими сушилни и
др; общи разходи, свързани със съответния проект за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, управление на
стопанството и услуги по заместване на стопанството;
закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта.

Финансовата помощ е до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10
процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да
надхвърля 80% в следните случаи: за проекти представени от млади селскостопански производители - 10%; за колективни инвестиции или интегрирани
проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка –
10%; за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - 10%; за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейското
партньорство за иновации за селскостопанска производителност – 10%; за
проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по аргоекология и биоземеделие – 15%. Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично
производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени
– 10%. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 хил. евро, а за проекти представляващи колективни
инвестиции 70 хил. евро. Максималното комбинирано подпомагане за проекти
за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за
преходната година от земеделски дейности. Кандидатите трябва да
представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите
и инвестициите и показва по какъв начин прилагането на проекта
ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското
стопанство.

Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци, биологично производство, стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани
райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност
и иновации. Ще се финансират дейности, които при
оценката получават минимален брой точки.

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от
6000 до 7999 евро, измерен в стандартен производствен обем, и производството им е в един от секторите
„плодове и зеленчуци“ и „етеричномаслени и лекарствени култури“.
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№

Мярка

Бенефициенти

Допустими разходи

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

Земеделски производители, регистрирани
съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители; Групи/Организации
на производители; Предприятия /Физически
и Юридически лица/, включително пазари на
производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Кандидати
земеделски производители, който отговарят
на определението за „малко стопанство“,
няма да бъдат подпомагани по мярката.
Подпомагане ще се предоставя за избрани
първични производствени сектори, свързани
с преработката/маркетинга на продукти: 1.
Мляко и млечни продукти, включително яйца
от птици, 2. Месо и месни продукти, 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби, 4. Пчелен
мед, 5. Зърнени, мелничарски и нишестени
продукти, 6. Растителни и животински масла и мазнини, 7. Технически и медицински
култури, включително маслодайна роза и
билки, 8. Готови храни за селскостопански
животни, 9. Гроздова мъст, вино и оцет, 10.
Производство на енергия чрез преработка
на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Материални инвестиции: Разходи за: изграждане,
придобиване и модернизиране на сгради и други
недвижими активи, необходими за производството
и маркетинга; 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, 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; закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни; изграждане
и/или модернизиране на лаборатории за нуждите
на предприятието; инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
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). Нематериални инвестиции: 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, които не могат да надхвърлят 12
% от общия размер на допустимите инвестиции
по проекта; 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; закупуване
на софтуер; свързани за достигане съответствие с
международни признати стандарти: въвеждане на
добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация
в предприятията.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за
големи предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Размерът на финансовата помощ се увеличава
с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с дейности, подпомагани по линия на
Европейското партньорство за иновации. Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90%
от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно
проектно предложение е 15 000 евро. Максималният размер
на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е 3 млн. евро. Максималният размер на
допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект е
3 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи за
проекти, представляващи колективни инвестиции, представени
от 6 до 10 производители, е 4 млн. евро. Максималният размер
на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни
инвестиции, представени от над 10 производители и/или групи/
организации на производители, е 5 млн. евро.

Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са
микро-, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно
Препоръка 2003/361/ЕО на Европейската комисия. Кандидатите
следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. Минималният стандартен производствен
обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не
по-малко от 8000 евро. Кандидатите групи/организации на производители трябва да са признати като организация на производители в
съответствие с националното и/или европейското законодателство и/
или одобрени за финансова помощ по мярка 9 от ПРСР „Учредяване
на групи и организации на производители”; инвестициите следва да
са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и
основна за групата/организацията; бизнес планът трябва да показва
подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете
на групата/организацията и че инвестициите са от полза на цялата
организация на производители.

Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации за преработка на суровини от чувствителни сектори,
които могат да осигурят съответната суровинна база, включително
инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти, включително технологии, водещи
до намаляване на емисиите. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти, осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи
кооперирането и интеграцията между земеделските производители
и предприятия от хранително–преработвателната промишленост. Ще
бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на Северозападен район и райони с природни и други специфични ограничения.

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999
евро, измерен в стандартен производствен
обем, и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично
–маслени и лекарствени култури“.

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване,
включително компютърен софтуер до пазарната
стойност на активите, включително чрез лизинг;
Общи разходи, свързани със съответния проект, за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; закупуване
на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%
за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейското
партньорство за иновации. Минималният размер на допустимите
разходи за едно проектно предложение е 1250 евро. Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 75 хил.
евро, а за проекти, представляващи колективни инвестиции - 100
хил. евро. Максималното комбинирано подпомагане за проекти
за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от
90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за
преходната година от земеделски дейности. Кандидатите трябва да
представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и
инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане.

Приоритет ще се дава на проекти, които: насърчават заетостта чрез
разкриването на работни места и запазване на съществуващите
работни места; инвестицията се извършва в Северозападен район;
въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда, както и ефективни технологии за намаляване на емисиите,
по-специално на прахови частици при обработката на биомаса. Ще
се финансират дейности, които при оценката получават минимален
брой точки.

Инвестиции в подобрителни мероприятия в
пасищата. Възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна стойност:
създаване и възстановяване на групи дървета
и дървесни ивици с определена площ, разположени в равнинни обработваеми земи и /или и
полупланински пасища и ливади, възстановяване на полска граница /синори и живи плетове/ с
определена площ. Възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при
наклон, разчистване от нежелана растителност;
Разчистване на нежелана растителност, презасяване със смески с местен произход, подобри- Земеделски производители (физически и
телни мероприятия в пасищата - почистване на юридически лица); Групи/Организации на
4.4 Непроизводствени инвестиции пасищата от камъни, храсти и вредна растител- производители
ност. Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми: 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 и 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.

Закупуване на посадъчен материал и тревни
смески, механизирани и ръчни услуги, свързани
с постигане изпълнението на подпомаганите дейности, включително възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при
наклон, разчистване от нежелана растителност и
др.; Изграждане, придобиване и подобряване на
недвижимо имущество - например: изграждане на
навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени
места, изграждане на места за водопой, поставяне
обозначителни табели и изграждане на къщички
за птици, кацалки, платформи за гнезда, обособяване на пътеки, подържане и изграждане на малки
водоеми в затревени площи и др.; Общи разходи,
свързани със съответния проект за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният
размер на допустимите разходи за едно проектно предложение
е в рамките 3500 евро. Максималният размер на допустимите
разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е в рамките 50 000 евро. Максималните нива на допустимите
разходи ще бъдат ограничени на база вида на инвестиционната
подкрепа.

Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски
производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; Минималният стандартен производствен
обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от
8000 евро; Кандидатите - юридически лица, следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани
със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция
и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Кандидатите следва да представят бизнес план. Групите/организации
на производители трябва да са признати в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 от ПРСР
„Учредяване на групи и организации на производители”. Кандидатите
следва да представят бизнес план, проектът трябва да показва, че
инвестициите са от полза на цялата организация на производители и
допринасят за опазване на околната среда.

Приоритет ще имат проекти, представени от биологични производители, както и кандидати, в чиито стопанства са налице доброволно
поети ангажименти за изпълнение на агроекологични дейности.
Приоритет ще бъде предоставян и за проекти, допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите и такива, които
се изпълняват в места от „Натура 2000“.

Подмерки

Подкрепа за:

Модернизиране на физическите активи на
предприятията и земеделски производители,
преработващи земеделски продукти с цел
производство на нови и качествени продукти,
включително такива, свързани с къси вериги
на доставка. Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и
съществуващи предприятия за инвестиции в
материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията:
преработка и/или маркетинг на продукти; развитие на нови продукти, процеси и технологии за
продукти, с изключение на рибни. Подкрепата
е за закупуване и изграждане на инвестиции,
свързани с: процеси и технологии за производ4.2 Инвестиции в
преработка/марке- ство на продукти, включително такива свързани
тинг на селскосто- с къси вериги на доставка; изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други непански продукти
движими активи, необходими за производството
и маркетинга; инсталиране на нови машини и
оборудване; активи за съхранение, преработка,
пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене
с цел запазване качеството на продукцията
и суровината; специализирани транспортни
средства за превоз на суровини и/или готова
продукция, включително хладилни транспортни
средства; внедряването на системи за управление на качеството; производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; за постигане съответствие със
стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до: създаване или
модернизация на съществуващи мощности за
преработка на земеделски продукти; създаване
и/или модернизация на капацитета на местните
мрежи за прибиране, приемане, съхранение,
климатизиране, сортиране и пакетиране на
земеделска продукция; инвестиции, свързани с
4.2.2 Инвестиции в
опазване на околната среда/климата, включипреработка/марке- телно инсталации за пречистване на отпадъчни
тинг на селскосто- води в преработването и маркетинга; организипански продукти
ране и прилагане на системи за управление на
по Тематичната
качеството и хранителната безопасност, ако са
подпрограма за
свързани с материалните инвестиции по проекразвитие на малки та; обработка на селскостопанската биомаса за
стопанства
производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства (mредвидената подкрепа е
само за производство на енергия за собствено
потребление); инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Общонстта,
които ще станат задължителни за стопанствата
в близко бъдеще.
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№

Мярка

Бенефициенти

Допустими разходи

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

Земеделски стопани, отговарящи на
условията, изброени в раздел 4.1 на
Тематичната подпрограма за малки
стопанства: с икономически размер на
стопанството, измерен в стандартен
производствен обем (СПО) от 2000
до 7999 евро, и размер на използваната земеделска площ до 10 ха.
Всяка земя, която се взима предвид
при определяне на първоначалните
минимални СПО, трябва да е с представен документ за собственост и/или
договор за аренда/наем с минимален
срок от 5 години.

Изграждане на навеси (кошари) и заслони за стадата
и хората на отдалечени места в планината с цел стимулиране пашуването в отдалечени места; Изграждане на
места за водопой на добитъка; Поставяне на обозначителни табели; Изграждане на къщички за птици, кацалки,
платформи за гнезда; Обособяване на пътеки за пешеходни и колоездачни маршрути; Поддържане на естествените малки водоеми, които се намират на територията
на затревени площи; Изграждане на малки водоеми (до
500 кв.м) с постоянно водно огледало. Водоемите се изграждат от естествени материали, без бетон, желязо и
др.; без зарибяване и без екзотични растения; не се допуска достъп на животни в тях; Засаждане на единични
и/или групи дървета, от местни видове и поддържането
им за период от 5 години; Други добре обосновани от кандидатите дейности, които биха допринесли за опазване
на биологичното разнообразие в стопанисваните от тях
земи.

Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно
проектно предложение е 1250 евро. Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 25 хил.
евро, а за проекти, представляващи колективни инвестиции, 50 хил. евро. Максималният размер на авансовото
плащане е 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта.

Авансово плащане се предоставя, ако: е предварително посочено и е част от
поетия от страна на бенефициента ангажимент; е налична банкова гаранция
или еквивалентна такава съответстваща на 100% от размера на авансовото
плащане.

Предимство ще се дава на земеделски стопани, бенефициенти
по мерките “Агроекология и климат”, “Натура 2000” и “Биологично
земеделие”. Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5
Създаване на стопанство: започване на отглежгодини само при представен бизнес план. Изпълнението
6.1 Стартова помощ дане на животни в собствен/нает животновъден Земеделски стопани – физически на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9
за млади земедел- обект; стопанисване на земя с цел производството лица, еднолични търговци, ЕООД.
месеца, считано от датата на решението за отпускане на
ски стопани
на земеделска и животинска продукция.
помощта. Плащането на последната вноска се извършва
само при коректно изпълнение на бизнес плана.

Общият размер на помощта не може да надвишава 25
000 евро на бенефициент. Бенефициентите получават
безвъзмездна помощ, която се отпуска под формата на
единична премия: Първо плащане – до 12 500 евро след
одобрение на заявлението за подпомагане; Второ плащане – до 12 500 евро само при коректно изпълнение на
бизнес плана.

Кандидатите трябва: да са регистрирани като земеделски стопани по Закона
за подпомагане на земеделските производители; Икономическият размер на
стопанството да е в границите между 8000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен
производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на
средната стойност за даден район за всеки земеделски продукт). Всяка земя,
която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО, да
е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години; да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане; Да имат съответните професионални умения и
познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта
на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо
образование със земеделска насоченост и/или завършено висше образование
в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше
икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за
завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство; Тяхното стопанство да отговаря на
определението за създаване на стопанство; Да са предложили бизнес план за
развитие на дейностите в стопанството.

Приоритет ще имат проекти, които: се изпълняват от бенефициенти със завършено средно и/или висше образование в областта на
селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо
образование със земеделска насоченост; които се изпълняват в
сектор „Животновъдство” или в сектор „Плодове и зеленчуци”; са
на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни; са на млади фермери,
създаващи заетост и нови работни места.

Стартиране на нови неземеделски дейности в
селските райони. Дейностите трябва да са нови
за предприятието или лицето, което получава
подпомагането. Неземеделските дейности могат
да включват: развитие на туризъм (изграждане и
обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги); производство или продажба
6.2 Стартова помощ на продукти; развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
за неземеделски
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство
дейности
и одиторски услуги, 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.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под
формата на фиксирано плащане, което не надвишава
25 000 евро. Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15
000 евро – до 3 месеца от сключване на договор, и второ
плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но
не по-късно от петата година. Второто плащане, в размер
на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е
изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно
работно място (включително самонаемане).

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. При определянето
на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията: численост на персонала под 10 души, оборот
или общ баланс – по-малък или равен на 2 млн. евро. Кандидатът трябва да
представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност; Инвестициите в производство на електроенергия от
биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10%
топлинна енергия от общо произведената енергия; Стопанството на кандидати
– земеделски стопани, които не са микропредприятия, трябва да има стандартен производствен обем над 8000 евро; Изпълнението на бизнес плана трябва
да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта; При
производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и
други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и
суровини, които могат да се използват за фуражи, се ограничават до 20%.

Предимство ще имат проекти, свързани с дейности за развитие на
занаяти, социални и здравни услуги; реализирани в Северозападен или Северен централен район; за развитие на селски, еко- и
културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм. Предимство ще имат и кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители. Предимство ще получат и проекти в секторите, посочени в
т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на
предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване
на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика
и електроника; автомобили и други превозни средства; метални
изделия; печатарска промишленост; информационни технологии),
както и проекти за създаване на заетост.

Помощта е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000
евро след одобрението на заявлението за подпомагане.
Второ плащане в размер на 5000 евро след проверка на
изпълнението на бизнес плана.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната
година от земеделски дейности. Кандидатите трябва да представят бизнес план,
който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани,
които: към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и
дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели; производства им са в секторите “Плодове” и “Зеленчуци”, както и за
етеричномаслени култури; земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват; са на земеделски стопании, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
по смисъла и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10
„Агроекологични плащания” от ПРСР.

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за
„минимална помощ“ (de minimis). Минимална стойност на
допустимите разходи – 10 000 евро, а максималната - 600
хил. евро. В случай на интегриран проект разходите за
неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. При определянето
на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията: численост на персонала под 10 души, оборот
или общ баланс – по-малък или равен на 2 млн. евро. Кандидатът да представи
разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на
инвестицията за срок от 5 години/10 години при строително-монтажни работи;
Стопанството на кандидати - земеделски стопани, трябва да има стандартен
производствен обем над 8000 евро; Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна
енергия от общо произведената енергия. При производство на биоенергия
(включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла
култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да
се използват за фуражи, се ограничават до 20%.

Предимство ще имат проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т.ч. и за технологии, водещи до
намаляване на емисиите; проекти, включващи иновации; проекти
за развитие на селски, еко- и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм; Насърчават се проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който
кандидатстват; Кандидати, осъществявали дейност най-малко
3 години преди датата на кандидатстване; Кандидати, одобрени
по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“; Проекти на тютюнопроизводители; Проекти в секторите, посочени в
т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на
предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване
на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика
и електроника; автомобили и други превозни средства; метални
изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
Проекти в Северозападен и/или Северен централен район. Предимство ще имат и проекти за производствени дейности, както и
проекти, създаващи работни места.

Подмерки

Подкрепа за:

Инвестиции в материални и/или нематериални
активи, които се отнасят до: капиталови дейности
в рамките на ангажиментите по агроекологията и
климата и „Натура 2000“, например възстановява4.4.2 Непроизводне на местообитания и ландшафти, включително
ствени инвестиции създаване или повторно обезпечаване на необхопо Тематичната
димата инфраструктура, за да се осъществява подподпрограма за
ходящо управление на местообитанията; огражразвитие на малки дане и други работи за улесняване управлението
стопанства
по опазването, включително системи за защита
на водите и почвата; възстановяване на влажни
зони; възстановяване на елементите и функциите
на ландшафта.

M06

Развитие на
стопанства и
предприятия

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Тър- Начална помощ за нови неземеделски дейности в селговския закон, Закона за кооперации- ските райони.
те или Закона за вероизповеданията,
както и физически лица, регистрирани
по Закона за занаятите.

6.3 Помощ при
стартиране за развитието на малки
стопанства

Земеделски стопани, отговарящи на
условията, изброени в раздел 4.1 на
Тематичната подпрограма за малки
стопанства: с икономически размер на
стопанството, измерен в стандартен
Инвестиции в малкото стопанство, свързани с не- производствен обем (СПО) от 2000 Фиксирана безвъзмездна сума, която може да се изразговото развитие и модернизация, а също и текущи до 7999 евро, и размер на използ- ходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за
разходи, необходими за изпълнението на бизнес ваната земеделска площ до 10 ха. постигане на целите, определени в бизнес плана.
плана.
Всяка земя, която се взима предвид
при определяне на първоначалните
минимални СПО, трябва да е с представен документ за собственост и/или
договор за аренда/наем с минимален
срок от 5 години.

6.4.1 Инвестиции
в подкрепа на
неземеделски
дейности

Инвестиции в неземеделски дейности, които са
насочени към: Развитие на туризъм (изграждане
и обновяване на туристически обекти и развитие
на туристически услуги); Производство или продажба на продукти; Развитие на услуги във всички
сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и
одиторски услуги, 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.

48 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията,
както и физически лица, регистрирани
по Закона за занаятите.

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи: Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини
и оборудване до пазарната стойност на активите; 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; Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер
и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и
марки.
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№

Мярка

Подмерки

Подкрепа за:

Инвестиции за стартиране или развитие на неземеделски дейности в
селските райони, сред които са: Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически
обекти и развитие на туристически
услуги); Местно занаятчийство
(включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности); Пре6.4.2 Инвестиции в
подкрепа на незе- работка и маркетинг на земеделски
меделски дейности продукти; Производство и/или преработка на неземеделски стоки и
по Тематичната
материали; Предоставяне на услуги
подпрограма за
развитие на малки за всички икономически сектори и
населението, (например: грижи за
стопанства
деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство
и одиторски услуги, ветеринарни
дейности и услуги, базирани на ИТ
и др.); Развитие на технологиите в
областта на „зелената икономика“,
включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
за собствено потребление.

М07

Безвъзмездна финансова помощ за:
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 под 2000
еквивалент жители (e.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 2000 е.ж.
в селските райони; Изграждане и/
7.2. Инвестиции
или обновяване на площи за шив създаването,
роко обществено ползване, предподобряването
назначени за трайно задоволяване
или разширяването на обществени потребности от
на всички видове общинско значение; Изграждане,
по мащаби
реконструкция, ремонт, оборудване
Основни услуги малка
инфраструктура
и/или обзавеждане на социална
и обновяване
на селата в сел- 7.3 Широколентова инфраструктура за предоставяне на
услуги, които не са част от процеса
ските райони
инфраструктура,
на деинституционализация на деца
включително
или възрастни, включително транснейното създаване, портни средства; Реконструкция и/
подобрение и
или ремонт на общински сгради, в
разширяване – ще които се предоставят обществени
действа от 2016 г.
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.

Бенефициенти

Земеделски стопани, отговарящи на
условията, изброени в раздел 4.1 на
Тематичната подпрограма за малки
стопанства: с икономически размер на
стопанството, измерен в стандартен
производствен обем (СПО) от 2000
до 7999 евро, и размер на използваната земеделска площ до 10 ха.
Всяка земя, която се взима предвид
при определяне на първоначалните
минимални СПО, трябва да е с представен документ за собственост и/или
договор за аренда/наем с минимален
срок от 5 години.

Общини в селските райони за всички
допустими дейности по подмярката с
изключение на дейности, свързани с
доизграждане, без ново строителство
на канализационната мрежа (в т.ч. и
съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2000
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 2000 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
2000 е.ж. в селските райони.
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Допустими разходи

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество,
включително чрез лизинг; Закупуване на нови машини, съоръжения и
оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност
на активите, включително чрез лизинг; Общи разходи, свързани със
съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултантски услуги; Закупуване на ноу-хау,
патентни права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта.

Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията
на недвижимо имущество; Закупуването или вземането на лизинг на
нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации
относно екологичната и икономическата устойчивост; Нематериални
инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

Финансовата помощ е в размер до 85% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите
разходи за едно проектно предложение е 5000
евро, а максималният - 70 хил. евро. По мярката
се прилагат правилата за минималната помощ и
общата финансова помощ, получена по правилата
за минимална помощ по тази или други програми,
според които подпомагането не може да надхвърля 200 хил. евро за период от три години.

Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за преходната
година от земеделски дейности. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия. Максималният дял зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и
маслодайни култури, използвани за производство на биоенергия, включително
биогорива, се ограничават до: 20% зърнени и други богати на скорбяла култури,
както и суровини, които се използват за фуражи; 20% суровини от етеричномаслени култури. Ограниченията не се прилагат за отпадъчни продукти. Проекти, с
включени инвестиции за производство на енергия от ВЕИ, се подпомагат, ако не
надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите
на предприятието. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на
места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат, при условие че
отговарят на критериите за устойчивост, определени в Закона за енергията от
възобновяеми източници.

В процеса на избор ще се дава приоритет на: Проекти, за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани като тютюнопроизводители; Проекти, представени от жени и млади
фермери; Проекти, създаващи постоянна заетост; Проекти, интегриращи
хоризонталните приоритети за опазване и възстановяване на околната
среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и
адаптация към климатичните промени.

Дейностите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия
за местно развитие - да са съгласувани и с нея; да отговарят на изискванията на
заповедите за определянето на местата по „Натура 2000“ и плановете за тяхното
управление, а когато няма издадени заповеди, дейността да е съгласувана със
съответните ведомства; ако дейностите се извършват на терени, които подлежат
на рекултивация - да се представи проект за рекултивация на нарушени терени
или залесяване на териториите с подходящи растителни видове; да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че
дейността ще доведе до социално–икономическо развитие на селският район;
да съдържат аргументация за устойчивост.

Критериите за подбор ще бъдат определяни и прилагани по типове инвестиции: 1. За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен
район; Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща
общини с високо ниво на безработица; Изграждане и/или реконструкция
на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени
места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво
съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР)
(съгласно приложен списък); Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място
с втори и трети клас републикански пътища; Брой население, което ще
се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално
въздействие. 2. За инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации
с под 2000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без
ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за
пречистване на отпадъчни води) приоритет ще бъде даван на: Райони с
установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на
вода) и с лошо качество на питейната вода; Брой население, което ще
се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално
въздействие; Проекти, въвеждащи иновативни технологии или инвестиции
с екологичен ефект. 3. За инвестиции в изграждане и/или обновяване на
площи за широко обществено ползване приоритет ще бъде даван на:
Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен
район; Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 4. За инвестиции в
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, приоритет ще бъде даван на: Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за
социални услуги за деца; Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е
налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално
изключване и маргинализация; Проекти, създаващи работни места. 5. За
инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност, приоритет ще бъде даван на: Инфраструктура в Северозападен район; Брой население, което ще се възползва от подобрените
основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 6. За инвестиции
за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура приоритет ще бъде даван на: Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура
в Северозападен район; Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие; Проекти,
създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности. 7. За
инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, приоритет ще бъде даван на: Проекти в зависимост от културната и
обществената значимост на обекта; Инфраструктура в Северозападен район. 8. За инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение
в селските райони приоритет ще бъде даван на: Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база одобрена методология за приоритизиране на
образователна инфраструктура; Брой население, което ще се възползва
от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния
живот, за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 хил. евро за
един обект и 1 млн. за периода на прилагане на
ПРСР. Финансовата помощ за изграждане и/или
обновяване на озеленените площи за широко
обществено ползване за един кандидат не може
да надхвърля левовата равностойност на 400 хил.
евро за един обект и 2 млн. за периода на прилагане на ПРСР. Допустими са авансови плащания
в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За общини,
юридически лица с нестопанска цел и читалища
се предвижда 100% финансиране, в случай че
не е налично генериране на приходи. Когато се
установи потенциал за генериране на приходи,
размерът на финансиране се определя въз основа
на анализ на разходите и ползите. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е до 50 хил. евро за един обект, който е
с установен потенциал за генериране на приходи,
се предвижда финансиране в размер на 100%. За
ВиК операторите размерът на финансирането се
определя въз основа на одобрен индивидуален
анализ (ползи-разходи) за съответния регион.
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№

Мярка

Подмерки

Подкрепа за:

Бенефициенти

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/
или обзавеждане на туристически
информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт,
закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на посетителските
центрове за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство; Изграждане,
реконструкция, ремонт, закупуване
7.5. Инвестиции за на оборудване и/или обзавеждане
публично ползване на центровете за изкуство и занаяти
с туристическа цел; Изграждане, Общини в селските райони; Юридичев инфраструктура
реконструкция, ремонт и закупува- ски лица с нестопанска цел.
за отдих, туристическа инфраструк- не на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с
тура
местното природно, културно и/или
историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или
образователна цел; Изграждане,
реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни
табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи
и туристически пътеки).

7.6. Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване
и на културното
и природното наследство на селата

М08

Инвестиции в
развитие на
горските райони 8.1. Залесяване и
и подобряване поддръжка
на жизнеспособността на
горите

8.3. Предотвратяване на щети по
горите от горски
пожари, природни
бедствия и катастрофични събития

Допустими разходи

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията
на недвижимо имущество; 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, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации
относно екологичната и икономическата устойчивост; Нематериални
инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и
придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

За бенефициенти общини и юридически лица
с нестопанска цел, в случай че не е налично
генериране на приходи, финансовата помощ е в
размер на 100% от общия размер на допустимите
разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се
определя въз основа на анализ разходи и ползи.
В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е до 50 хил. евро за един
обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в
размер на 100%.

Mалка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез
дейности, при които максималната стойност на допустимите разходи за един
обект не надхвърля: Левовата равностойност на 3 млн. евро при извършване
на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без
ново строителство) на канализационна мрежа; Левовата равностойност на 2
млн. евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура; Левовата равностойност на 1 млн. евро при извършване на всички други допустими
дейности.

Приоритет ще бъде даван на: Брой население в населените места, където
ще се извършват допустимите дейности; Проекти, изпълнявани на територията на Северозападен район; Проекти, създаващи работни места при
изпълнение на допустимите дейности; Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие.

Подобренията на недвижимо имущество; Закупуването или вземането
Дейности за възстановяване, реставна лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната
рация, ремонт и/или реконструкция
цена на актива; Общи разходи, свързани с изброените по-горе, наприна сгради с религиозно значение, в Местни поделения на вероизповеда- мер хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързатова число и дейности по вертикал- нията.
ни с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
ната планировка и подобряване на
Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компюприлежащите пространства.
търен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права,
търговски марки.

Физически и юридически лица и
местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски
и неземеделски земи; Общини, собственици/стопанисващи земеделски
и неземеделски земи; Юридически
лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски
земи, в т.ч. и държавни предприятия,
управляващи земеделски и неземеделски земи.

Материални инвестиции: Почвоподготовка; Закупуване на залесителен
материал; Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
Разходи за труд при залесяване; Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например заразяване с мицел или
азотфиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ); Ограждане на залесената територия (където това е необходимо); Попълване (презасяване или презасаждане);
Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите
земеделски доходи и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изплаща в продължение на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето; Превантивни действия срещу дивеч,
пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни
резултати и да се избегне проваляне на залесяването; В случаи, когато
поради тежки екологични или климатични условия не може да се очаква
чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка,
бенефициентът може да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, като осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото
се прилага и за горите; Разходи за закупуване на земя, когато са пряко
свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10% от общите
допустими разходи по проекта. Нематериални инвестиции: 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; Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими
за изготвяне и изпълнение на проекта. Авансови плащания в размер до
50% от одобрената финансова помощ.

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
собственици на горски територии;
Общини, собственици/стопанисващи
Допустими инвестиции, включи- горски територии; Юридически лица,
телно общи разходи, свързани с стопанисващи горски територии;
инвестицията.
Държавни предприятия по чл. 163
от Закона за горите, управляващи
държавни горски територии; Лесозащитни станции; Регионални дирекции
по горите.

Материални инвестиции: създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни
просеки, минерализовани ивици; изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски
цели; изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите; закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести; изграждане и подобряване
на горски пътища; предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести. Нематериални инвестиции: Общи разходи
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; Разходи за ноу-хау,
придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на
търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта; Закупуване на софтуер; Aвансови плащания в размер до 50%
от одобрената финансова помощ.

Допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията. Подкрепа под формата на
компенсации за извършени разходи
за създаване и поддръжка, базирани на стандартни разходи.
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Дейностите трябва да отговарят на дефиницията за малка по размер инфраструктура; да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на
съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето
местата по „Натура 2000“ и плановете за тяхното управление. Ако дейностАко не е налично генериране на приходи, фи- на
се извършват на терени, които подлежат на рекултивация, да се представи Приоритет ще бъде даван на: Брой население, което ще се възползва от
нансовата помощ е в размер на 100% от общия ите
проект
за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с допустимите дейности; Проекти с включени инвестиции според културнаразмер на допустимите разходи и 75%, когато се подходящи
растителни видове; дейността да не надхвърля левовата равностой- та и обществената значимост на обекта.
установи потенциал за генериране на приходи.
ност на 400 хил. евро и финансовата помощ за един кандидат да не надхвърля
левовата равностойност на 1 млн. евро за периода на прилагане на ПРСР. Бенефициентът - местно поделение на вероизповедание, трябва да е регистриран
като юридическо лице съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или да е
признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.

Подпомагането по тази подмярка, както и всички
разходи за залесяване по Мярка 8, ще бъде 100%
от общите допустими разходи за създаване. Минималният размер на общите допустими разходи,
за които се кандидатства по проекта, е левовата
равностойност на 2500 евро, а максималният е
левовата равностойност на 300 000 евро. Финансовата помощ за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 500 хил. евро
за периода на действие на ПРСР.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват, или правото си да я стопанисват. Земята, която ще се залесяват трябва да
попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск
от ерозия. Минималната площ за залесяване трябва да бъде: за физически и
юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0.5 ха; за общини, собственици/стопанисващи
земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха; за юридически лица - частноправни
субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха. Минималният
процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%. Избраните
дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене. В
случаите на залесяване на държавна земя подкрепа се предоставя само, ако
органът, който стопанисва тази земя, е юридическо лице, частноправен субект
или община. Помощта за залесяване на земя, собственост на държавата, или за
бързорастящи дървета покрива само разходите по залесяването. Попълването
на новосъздадените горски култури е допустимо само през първата година, ако
прихващането, установено при есенната инвентаризация, е между 25 и 80%;

Приоритет ще се дава за: Терени на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет
на по-ниският процент). Терени на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия (като се дава приоритет на високия
риск). Използваните за залесяване дървесни видове са местни видове и
произходи. При равни други условия ще се дава приоритет на по-голямата
площ.

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100%
от общите допустими разходи. Минималният размер на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2500 евро, а максималният - на 1.5
млн. евро. Финансовата помощ за един ползвател,
предоставена по реда на тази наредба, не може
да надхвърля левовата равностойност на 1.5 млн.
евро за периода на действие на ПРСР.

Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с
които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги стопанисват/контролират; Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане
само в горските територии, класифицирани като такива със среден или висок
риск от възникване на пожар; Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от утвърден горскостопански план или програма или
лесоустройствения проект, план или програма и/или от годишен план за защита
на горските територии от пожари; В случаите на превантивни дейности срещу
болести и вредители дейностите за ограничаване на възможното бедствие трябва да бъдат одобрени с решение на Националната комисия по лесозащита; Съоръженията и инвентарът за превенция да са заложени въз основа на нормите за
проектиране на противопожарни мероприятия в Наредбата за инвентаризация
и планиране в горските територии; За дейността предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести допустими за подпомагане
са само Лесозащитните станции; За дейностите строителство/подобряване на
наблюдателни пунктове за борба с пожарите и закупуване на комуникационно
оборудване и средства за наблюдение на горски пожари ще бъдат допустими за
подпомагане само Регионалните дирекции по горите. Допустими за подпомагане
ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

Проектите ще бъдат класирани според: местоположение на територията
на община, класифицирана с висок или среден риск от горски пожари
(като се дава приоритет на високия риск); избираемите проекти ще бъдат
класирани според големината на площта, която предпазват, като приоритет ще се дава на по-голямата площ; ще се дава предимство на проекти
със съвпупност от противопожарни мерки, заложени по утвърден горскостопански план или програма или лесоустройствен проект, план или програма и/или от годишен план за защита на горските територии от пожари;
всички допустими дейности ще получат точки, като приоритет ще се дава
на тези, които нанасят най-малко щети на околната среда.
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№

Мярка

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
8.4. Възстановяване
собственици на горски територии;
на щети по горите Допустими инвестиции, вклю- Общини, собственици/стопанисващи
от горски пожари, чително общи разходи, свър- горски територии; Юридически лица,
природни бедствия зани с инвестицията.
стопанисващи горски територии;
и катастрофични
Държавни предприятия по чл. 163 от
събития
Закона за горите, управляващи държавни горски територии.

Материални инвестиции: Почистване на площи в гори, пострадали от пожари
и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване; Презалесяване на пострадалите гори; Възстановяване на увредени инвестиции,
защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътища и места за
наблюдение на пожари; Създаване на депа за съхранение на дървесина,
добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия, с цел
избягване на по-нататъшно увреждане от гъбички или насекоми; Попълване
на горски култури. Нематериални инвестиции: 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; Разходи за ноу-хау, придобиване на
патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. Авансови плащания
в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Подпомагането ще бъде 100% от общите допустими разходи. Максимумът на общите допустими
разходи за целия период на прилагане на ПРСР
(2014 - 2020) е левовата равностойност на 1 млн.
евро на кандидат за подпомагане, а минимумът на
общите допустими разходи е левовата равностойност на 1000 евро на проект.

Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват стопанисват; Възстановителните
дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна; Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене; Размерът на щетата е най-малко 20% от съответния горски потенциал на база увредена площ;
В случаите на възстановяване на щети от болести и вредители описанието на настъпилото
бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства; При презалесяване ще се
използват стандартните разходи от подмярка 8.1.; Попълване на горски култури ще бъде
допустимо само ако: са създадени по реда на тази мярка или по мярка 223 от предходната
ПРСР; се извършва втората или третата година след създаването на културата; прихващането, установено при есенната им инвентаризация, е между 25 и 80%; Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

Избираемите проекти ще бъдат класирани според: местоположение на територията на община, класифицирана с висок
риск от горски пожари (като се дава най-висок приоритет на
високия риск, следван среден риск и накрая нисък); степента
на увреденост в проценти, като се дава приоритет на по-високия процент; степента на ерозия, като се дава приоритет
на високата и средна степен на ерозия; наклон на терена поголям от 25°, като се дава приоритет на по-големия наклон;
при избора на дървесен вид за презалесяване приоритет ще
се дава на местни видове и произходи; избираемите проекти
ще бъдат класирани според големината на площта, която
се възстановява, като приоритет ще се дава на по-голямата
площ.

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
8.5. Инвестиции,
собственици на горски територии;
подобряващи
собственици/стопанисващи
Непроизводствени горски ин- Общини,
устойчивостта и
горски територии; Юридически лица,
екологичната стой- вестиции.
стопанисващи горски територии;
ност на горските
Държавни предприятия по чл. 163 от
екосистеми
Закона за горите, управляващи държавни горски територии.

Материални инвестиции: Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка в съответния район, в т.ч.: изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни пътеки,
съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и
наблюдателни точки; Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите
за смекчаване на последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в дългосрочен план, в т.ч.: превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори; превръщане на изкуствени гори в
смесени високостъблени гори за увеличаване на превръщане на иглолистните
култури на нетипични месторастения в естествени насаждения; възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси; презалесяване. Разходи за закупуване
на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят
10% от общите допустими разходи по проекта. Нематериални инвестиции:
Общи разходи 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; Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; Закупуване на софтуер;
Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията; Разходи
за изработване на планове за управление на горите или на равностоен инструмент. Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Подпомагането ще бъде 100% от общите допустими разходи. Максимумът на общите допустими
разходи за целия период на прилагане на ПРСР
(2014 - 2020) е левовата равностойност на 2.5 млн.
евро на кандидат за подпомагане, а минимумът левовата равностойност на 2000 евро на проект.

Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горската територия или правото си
да я стопанисват; Минималната площ на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, трябва да бъде, както следва: 0.5 ха за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; 1.0 ха за общини, собственици/стопанисващи горски територии; 1.0 ха за юридически лица, стопанисващи държавни
горски територии; 1.0 ха за юридически лица, наематели на горски територи и изграждане
на дребномащабна туристическа инфраструктура. Подпомагането ще бъде допустимо само
за еднократни за периода на действие на Програмата за дейности в горите; Допустими за
подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор: използваните за залесяване дървесни видове са местни видове и произходи; монокултури; състояние на полезащитните пояси, като приоритет
ще се дава на тези в лошо и задоволително състояние.

Подпомагането ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони и
40% - за всички останали. Максимумът на общите
допустими разходи за целия период на прилагане
на ПРСР (2014 - 2020) е левовата равностойност
на 500 хил. евро на кандидат за подпомагане. Минимумът на общите допустими разходи е левовата
равностойност на 5000 евро на проект.

Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото
устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициентът, позволява подходящото му ефикасно използване; Частните собственици трябва да притежават минимум
0.5 ха горски територии; Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски
територии с площ минимум 1.0 ха; Юридическите лица - частни собственици, са допустими
за подпомагане само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%; Общините и техните сдружения
трябва да притежават минимум 10 ха гори; Кандидатите за подпомагане за инвестиции в
преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не
повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно. Кандидатите за подпомагане за инвестиции
в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг
на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз,
товарене и транспорт на дървесина, представят бизнес план за доказване на икономическа
жизнеспособност. Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на
определен минимален брой точки.

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор: местоположение на
територията на община с висока лесистост (от 30% до 60%
и над 60%, като се дава приоритет на по-високия процент);
приоритет ще се дава за техника, която притежава валиден
сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за
одобрение на типа на Европейската общност); приоритет ще
се дава и за проекти, осигуряващи устойчива заетост.

Финансовата помощ е под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от
пет последователни години от датата, на която
групата или организацията на производителите
е призната. Размерът на помощта за всяка група
или организация на производителите е не повече
от 100 хил. евро за всяка година. Подпомагането
трябва да бъде намаляващо. Последното плащане
се извършва, при условие че има коректно изпълнение на представения и одобрен бизнес план.
През първата година финансовата помощ може да
бъде изплатена на групата или организацията на
производителите, изчислена на база средна годишна продадена продукция от нейните членове
през трите години, предхождащи включването им
в групата или организацията.

Групата или организацията на производители трябва: да бъде регистрирана в Търговския
регистър съгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите; групата да има
минимум четирима членове; организацията да има минимум шестима членове; членовете на
групата на производители всяка година трябва предлагат на пазара продукция на стойност
не по-малко от 25 000 лева; членовете на организацията всяка година предлагат на пазара
продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева; членове на групата или организацията
могат да бъдат физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с изключение на
юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда
на Наредба №3 от 29 януари 1999 г. като производители на такива земеделски продукти, за
които организацията кандидатства за признаване; Членовете на групата или организацията трябва да са производители на земеделски продукти, за които групата кандидатства за
признаване и подпомагане; Група или организация на производители, която вече е била финансирана, няма да бъде допустима за финансиране, в случай че участва или се премества
в друга група или организация от същата сфера; Производител (физическо или юридическо
лице) може да бъде подпомаган за всеки земеделски продукт като член само на една група
или организация на производители; Производител на два или повече земеделски продукти
може да бъде член на различни групи или организации на производители за всеки земеделски продукт; При вземане на решения в организации на производители, регистрирани
по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 40% от правото на глас;
да има разработен бизнес план за период от 5 години; да изработи учредителен акт (дружествен договор/устав), както и вътрешни правила за работа на групата или организацията.
Помощ ще бъде отпускана на групи и организации на производители, чиито членове произвеждат следните животински или растителни продукти: Зърнено-житни култури; Медицински
и етеричномаслени култури; Зърнено-бобови култури; Технически култури, с изключение на
тютюн; Картофи; Мляко; Месо; Мед; Биологично произведени продукти; Винено грозде; Яйца;
Плодове; Зеленчуци.

В процеса на оценка проектите на групите или организациите
на производители се класират и се дава приоритет на: Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”; Проекти,
които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”; Проекти, в които 50% от членовете на групата или организацията
на производителите е съставена от млади фермери; Проекти,
в които 50% от членовете на групата или организацията на
производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства; Проекти, в които е заложено обмяна на опит
и обучения, допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата.

Подмерки

8.6. Инвестиции
в технологии за
лесовъдство и
в преработката,
мобилизирането
и търговията на
горски продукти

M09

Създаване на
групи и органи- Няма
зации на производителите

Подкрепа за:

Недържавните гори, както и
държавните гори, стопанисвани от общини и частноправни
юридически лица, които да
могат да запазят освен своята
многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за
да продължат с устойчивото
управление на горите си.

Бенефициенти

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
собственици на горски територии;
Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
малки и средни предприятия (МСП);
Горски стопани, доставчици на услуги.

Групи и организации на производитеУчредяване на групи и орга- ли, които отговарят на определението
низации на производители „малки и средни предприятия” и са
в областта на селското сто- официално признати до края на 2020
панство.
г. Помощта се отпуска въз основа на
бизнес план.
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Допустими разходи

Материални инвестиции: Инвестиции в преработка и маркетинг на горски
продукти, в т.ч.: изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други
недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесината,
както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на
проекта; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции,
предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива; закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти; Разходи за инвестиции в подобряване на
икономическата стойност на горите, в т.ч.: отгледни сечи във високостъблени и
семенно възобновени издънкови гори до 40-годишна възраст; закупуване или
вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска
техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за
едно или повече стопанства; Разходи за закупуване на земя, когато са пряко
свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10% от общите допустими разходи по проекта. Нематериални инвестиции: Общи разходи 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; Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи,
разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; Закупуване на софтуер; Разходи за въвеждане
на добри производствени практики, системи за управление на качеството и
подготовка за сертификация. Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

За да бъде допустима за признаване и подкрепа, групата или организацията
на производители в бизнес плана си трябва задължително да планира една
или повече от следните дейности: Адаптиране към пазарните изисквания на
продукцията и производството на членовете на такива групи или организации;
Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби,
централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро; Установяване
на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на
реколтата и наличностите; Други дейности, които могат да се осъществяват
от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за
стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.
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№

M10

Мярка

Подмерки

10.1.1.Възстановяване
поддържане на
Агроекология и и
затревени площи с
климат
висока природна
стойност (ВПС1)

Подкрепа за:

Екстензивни традиционни практики
за поддържане и възстановяване
на затревени площи с висока природна стойност (ВПС) и тяхното
управление: пасища, мери и ливади,
смесено земеползване, храсти и
затревени площи (други неземеделски площи), определени в ИСАК. Ангажиментите са върху едни и същи
площи за период от пет години, като
съществува вариант за удължаване
на срока с две допълнителни години.
Подпомагането ще се предоставя
под формата на годишно плащане
за ха постоянно затревена площ.

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Бенефициенти

Допустими разходи

Земеделски стопани (физически и юридически лица и
еднолични търговци), регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК).

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение - семинари
с продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 дни по мярка 1 на ПРСР. За бенефициенти, които
вече имат предоставен документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване на обучението; Бенефициентите по дейността поемат ангажимент да водят дневник
(регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани
в земеделските земи, предмет на поетото 5-годишно задължение; Бенефициентите избират дали да поддържат земеделските площи чрез паша
или косене.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар постоянно затревена
площ – евро/ха: За поддържане на постоянно затревени площи с ВПС чрез паша -126.80 евро/ха.
За поддържане на постоянно затревени площи с
ВПС чрез косене – 113.51 евро/ха.

От обхвата на мярката се изключват постоянно затревените площи в зоните от
„Натура 2000“ с влезли в сила заповеди за тяхното обявяване, националните
паркове и резервати. Минималната площ за участие в мярката е 0.5 ха. Всички
бенефициенти трябва да спазват задължителните стандарти, минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита, както и базови изисквания за площите, заявени за подпомагане. Одобрената за подкрепа площ може да варира до 10%, но не по-малко от минимално
определената площ за съответно агроекологично направление през периода на Не се прилагат.
прилагане на поетото задължение. В този случай бенефициентът няма да връща
предоставената помощ и ще получава агроекологични плащания за намаления размер на земята за оставащия период за изпълнение на задължението.
Бенефициентите по мярка ”Агроекология и климат”, дейност „Възстановяване
и поддържане на затревени площи с висока природна стойност”, не могат да
кандидатстват за подпомагане върху един и същ парцел за затревени площи по
мярка „Биологично земеделие”.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и
еднолични търговци), регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК).

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение - семинари
с продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 дни по мярка 1 на ПРСР. За бенефициенти, които
вече имат предоставен документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване на обучението; Бенефициентите по дейността поемат ангажимент да водят дневник
(регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани
в земеделските земи, предмет на поетото 5-годишно задължение; Земеделските стопани могат да изберат едно от следните направления: Поддържане на местообитания на зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение; Поддържане на местообитания
на царски орел и египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично
значение. Земеделските стопани могат да изберат да прилагат една от
следните дейности от направление ”Поддържане на местообитания на
зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение”: Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури
в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50% от заявените
по дейността площи; Засяване и отглеждане на минимум 50% есенни зърнено-житни култури и минимум 30% царевица от заявената по дейността
площ в местообитания на червеногушата гъска; Земеделските стопанин
поемат ангажимент да не прибират реколтата от зърнено-житни култури преди 31 юли в площи с местообитания на ливадния блатар (Circus
pygargus). Земеделските стопани могат да изберат да прилагат следната
дейност от направление „Поддържане на местообитания на царски орел и
египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение”: Превръщане на обработваеми земи, които са местообитания на царски орел
(Aquila heliaca) или египетски лешояд (Neophron pernopterus) в постоянно
затревени площи.

Подпомагането се предоставя под формата на
годишни плащания на хектар. За засяване и
отглеждане на есенни зърнено-житни култури
в местообитания на зимуващи видове гъски на
минимум 50% от заявените по дейността площи –
81.59 евро/ха; За превръщане на обработваемите
земи, които са местообитания на царски орел или
египетски лешояд, в постоянно затревени площи278 евро/ха; За засяване и отглеждане на есенни
зърнено-житни култури в местообитания на червеногушата гъска – 103.68 евро/ха; За прибиране
на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus) – 109.93 евро/ха.

Минималната площ за участие в мярката е 0.3 ха. Всички бенефициенти по мярката трябва да спазват задължителните стандарти, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита и други
задължителни изисквания, както и съответните базови изисквания за площите,
заявени за подпомагане. Одобрената за подкрепа площ по направление ”Поддържане на местообитания на зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми Не се прилагат.
земи с орнитологично значение” може да не е една и съща. Одобрената за подкрепа площ може да варира до 10%, но не по-малко от минимално определената
площ за съответно агроекологично направление през периода на прилагане на
поетото задължение. В този случай бенефициентът няма да връща предоставената помощ и ще получава агроекологични плащания за намаления размер на
земята за оставащия период за изпълнение на задължението.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и
еднолични търговци), регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК).

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение - семинари с продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 дни по мярка 1 на ПРСР. За бенефициенти, които
вече имат предоставен документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване на обучението; Бенефициентите по дейността поемат ангажимент да водят дневник
(регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани
в земеделските земи, предмет на поетото 5-годишно задължение; Кандидатите за подпомагане могат да изберат да прилагат една от следните
дейности: Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно
затревени площи чрез използване на многогодишни тревни смески. Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения: чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения; прокарване и
поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона. Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи: създаване и поддържане на
буферни ивици – ширината на ивиците е от 4 до 8 м. Прокарват се напречно
на склона на разстояние 20 - 80 м в зависимост от наклона на терена,
почвения тип и други фактори. В зависимост от разстоянието между тях
и ширината им те заемат от 10-30% от обработваемата площ; поясно редуване на културите - поясите, широки 30 - 100 м, с редуващи се окопни
и слятопокровни култури, се разполагат перпендикулярно (напречно) на
склона (по контура).

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ: За
превръщане на обработваеми земеделски земи
в постоянно затревени площи – 315 евро/ха; За
противоерозионни мероприятия в лозя и трайни
насаждения: затревяване на междуредията на
лозята и трайните насаждения - 156 евро/ха;
изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи
бразди напречно на склона – 142 евро/ха; Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
за създаване и поддържане на буферни ивици
- 40 евро/ха; за поясно редуване на културите –
38.2 евро/ха.

Минималната площ за участие в мярката е 0.5 ха. Земеделските стопани по
дейността трябва да предоставят план за противоерозионни дейности, изготвен
от дипломиран агроном. Всички бенефициенти по мярката трябва да спазват
задължителните стандарти, минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита и други задължителни изисквания, както и съответните базови изисквания за площите, заявени за подпо- Не се прилагат.
магане. Одобрената за подкрепа площ може да варира до 10%, но не по-малко
от минимално определената площ за съответно агроекологично направление
през периода на прилагане на поетото задължение. В този случай бенефициентът няма да връща предоставената помощ и ще получава агроекологични
плащания за намаления размер на земята за оставащия период за изпълнение
на задължението.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар: За традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) - 179 евро/
ха; За традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм) при използване на най-малко две
работни кучета - 182 евро/ха.

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по направлението,
трябва да притежават тревопасни животни (овце, говеда) и да имат годишно
разрешително за паша, издадено от дирекциите на национални паркове Рила,
Пирин и/или Централен Балкан, както и от природните паркове. Ангажиментът
не се поема за фиксирани земеделски парцели – те могат да варират в зависимост от състоянието на пасищата и целесъобразността на пашата. По преценка
и предписание на дирекциите на националните и природните паркове пашата
върху даден парцел може да бъде преустановена. Земеделският стопанин, кан- Не се прилагат.
дидатстващ за подпомагане по направлението, трябва да притежава най-малко
или 50 овце, или 10 говеда, или комбинация от тях, но не по-малко от 10 животински единици. Бенефициентите се вписват в системата за идентификация на
животните. Всички бенефициенти по мярката трябва да спазват задължителните
стандарти, минималните изисквания по отношение на минералните торове и
продуктите за растителна защита, както и базовите изисквания за площите, заявени за подпомагане. Одобрената за подкрепа площ може да не е една и съща.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на животинска единица: за едър
рогат добитък и биволи – 200 евро/животинска
единица (ЖЕ); за овце и кози – 145 евро/ЖЕ; за
свине - 122 евро/ЖЕ; за коне – 143 евро/ЖЕ.

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане, трябва да отглеждат
застрашени от изчезване местни породи от посочените в Списък на застрашените от изчезване местни породи. Бенефициентите по застрашени от изчезване
местни породи се вписват в системата за идентификация на животните. Всички Не се прилагат.
бенефициенти по мярката трябва да спазват задължителните стандарти, минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за
растителна защита и други задължителни изисквания.

10.1.2. Поддържане на
местообитанията на
защитени видове в
обработваеми земи
с орнитологично
значение

Опазването на обработваемите земеделски земи с висока природна
стойност. От дейността на мярката
се изключват националните паркове и резерватите. Подпомагането
ще се предоставя под формата на
годишно плащане за ха обработваема земеделска площ.

10.1.3. Контрол на
почвената ерозия

Това направление позволява земеделските стопани да прилагат
една или комбинация от следните
дейности - превръщане на обработваеми земеделски земи в пасища,
чрез използване на многогодишни
тревни смески; противоерозионни
мероприятия в лозя и трайни насаждения, създаване и поддържане
на буферни ивици за предовратяване на ерозията, поясно редуване
на културите. Подпомагането ще се
осъществява на територията на България, с изключение на националните паркове и резервати. Предимство
ще се дава на територията на общини, в които земеделските земи (обработваеми земи, пасища, трайни
насаждения и/или лозя) са средно
или силно засегнати от ерозия.

10.1.4. Традиционни
практики за сезонна
паша (пасторализъм)

Традиционната
високопланинска
паша в летните месеци. Направлението се прилага на територията
на национални паркове: Централен
Балкан, Рила и Пирин, с изключение на резерватите. Направлението ще се приложи и пилотно
за високопланинските пасища на
територията на природните паркове
и защитените зони от „Натура 2000“
с утвърдени планове за управление.
Ангажиментите са за период от пет
години, като съществува вариант за
удължаване на срока с две допълнителни години.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и
еднолични търговци), регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК).

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение - семинари с продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 дни по мярка 1 на ПРСР. За бенефициенти, които
вече имат предоставен документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване на
обучението; Подпомагането се изплаща само при спазване на нормите
на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните
и природните паркове. Земеделският стопанин трябва да пасе животните
си на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината
(в периода май – октомври). Изключения от тези срокове се допускат при
изрични разпоредби на Дирекцията на националните паркове. Земеделският стопанин трябва да притежава най-малко две кучета за опазване
на животните от нападения на хищници, в случай че кандидатстват за
допълнително плащане. За получаване на допълнителното компенсаторно
плащане за паша с каракачански кучета и кучетата от порода българско
овчарско куче трябва „Родословен сертификат” за произход, издаден от
призната асоциация.

10.1.5. Опазване на
застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското
стопанство

Застрашени от изчезване местни
породи от следните видове животни: говеда, биволи, овце, кози,
коне, свине (по списък). Подпомагат
се чистокръвни породи животни,
притежаващи документ, доказващ
произхода им.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и
еднолични търговци), регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК).

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение - семинари с продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 дни по мярка 1 на ПРСР. За бенефициенти, които
вече имат предоставен документ за преминато обучение или документ,
удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР (2007 - 2013), не се изисква повторно преминаване на обучението; Бенефициентите по дейността поемат ангажимент да водят дневник за
продажбите и закупуването на всички животни в стопанството. Земеделските стопани се задължават да спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода.
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№

Мярка

Подмерки

Подкрепа за:

Допустими разходи

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани
в Интегрираната система за
администриране и контрол
(ИСАК), и научни институции.

Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение - семинари с продължителност 18 часа или демонстрационни дейности с минимална продължителност 3 дни по мярка
1 на ПРСР. За бенефициенти, които вече имат предоставен документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ
наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
ПРСР 2007 – 2013 г., не се изисква повторно преминаване
на обучението; Бенефициентите поемат ангажимент да водят
дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски
дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на поетото 5 годишно задължение. Земеделските стопани трябва да
отглеждат заявените от тях сортове, като могат да намаляват
одобрената за подкрепата площ с местни сортове, застрашени от генетична ерозия, до 10%, но не по-малко от минимално
определената площ за съответно агроекологично направление през периода на прилагане на поетото задължение.

Подпомагането се предоставя под формата на
годишни плащания на хектар земеделска площ.
Подпомагането се предоставя до 50 ха от застрашен от генетична ерозия сорт на земеделски стопанин. Полски култури – 223.95 евро/ха; Трайни
насаждения – 787.39 евро/ха; Зеленчуци – 429.48
евро/ха; Ароматно-медицински култури – 536.86
евро/ха.

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане, трябва да отглеждат
застрашени от изчезване местни сортове и популации растения от посочените
в Списък на застрашените от изчезване местни сортове и популации растения
и да притежават официален документ, издадено от лицето, което има право да
сортоподдържа съответния местен сорт, застрашен от генетична ерозия. Минимален размер за участие в дейността е 0.1 ха. Всички бенефициенти по мярката
трябва да спазват задължителните стандарти, минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита и други Не се прилагат.
задължителни изисквания, както и базови изисквания за площите, заявени за
подпомагане. В случай на изменения или промени в съответните задължителни
стандарти условията и изискванията за получаване на агроекологични плащания ще бъдат приведени в съответствие. Ако бенефициентът не приема тези изменения, задължението му се прекратява иняма да се изисква възстановяване
на плащанията. Одобрената за подкрепа площ по групи култури може да не е
една и съща.

Активни земеделски стопани (физически и юридически
лица и еднолични търговци),
регистрирани в Интегрираната
система за администриране и
контрол (ИСАК).

Бенефициентите трябва да: спазват изискванията на Регламент (ЕО) №834/2007 относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти и да имат сключен
договор с контролиращо лице за биологично производство,
одобрено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство на целия
блок на земеделското стопанство. Всички парцели на блока
в земеделското стопанство трябва да бъдат в преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода
на преход. Всички животни в стопанството е необходимо да са
под контрола на контролиращото лице, в случай че кандидатът заяви участие по биологично животновъдство; до края на
петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж
да получат сертификат за съответствие на произведената
от него растителна или животинска продукция с правилата
на биологичното производство; да поддържат дневник на
стопанството; до края на втората година от петгодишния ангажимент кандидатът трябва да премине агроекологично или
биологично обучение с минимална продължителност 18 часа
или демонстрационна дейност с минимална продължителност
от 3 дни, свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на
знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
За кандидати с доказано вече агроекологично обучение по
предходен ангажимент по ПРСР (2007 - 2013) няма да се
изисква повторно преминаване на обучение; одобрената за
подкрепа площ за извършване на дейности по направление
„Биологично растениевъдство“ може да варира до 10%, но
не по-малко от минимално определената площ за съответно
агроекологично направление през периода на прилагане на
поетото задължение. В този случай бенефициентът няма да
връща предоставената помощ и ще получава агроекологични
плащания за намаления размер на земята за оставащия период за изпълнение на задължението.

Подпомагането се предоставя под формата на
годишни плащания на хектар използваема земеделска площ, животинска единица (ЖЕ) или
пчелно семейство. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар
използваема земеделска площ. Нивата за подпомагане са: полски култури, включително фуражни
- 284 евро/ха; постоянно затревени площи – 128
евро/ха; трайни насаждения, овощни култури и
лозя – 736 евро/ха; ароматни и медицински растения – 515 евро/ха; зеленчукови култури – 575
Евро/ха; за пчелно семейство – в евро – 35 евро/
пчелно семейство. Плащане на ха фуражна площ
или постоянно затревена площ за животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха – в
евро/ха: едри преживни животни (млечни крави
и биволици), отглеждани за мляко – 230 евро/ха;
едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за месо - 160 евро/ха; дребни
преживни животни (овце майки и кози майки),
отглеждани за комбинирано производство (мляко
и месо) - 122 евро/ха.

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по тази подмярка,
трябва да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие
с правилата за биологично производство. Бенефициентите по биологично пчеларство и биологично животновъдство в преход се вписват в системата за идентификация на животните. Земеделските стопани трябва да притежават минимум
0.5 ха, за да кандидатстват за подпомагане за биологично растениевъдство в
преход. Изключения се допускат за култивирани гъби; оранжерийни култури;
посевен и посадъчен материал – 0.1 ха. Земеделските стопани трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства, за да кандидатстват за подпомагане за
биологично пчеларство в преход. Земеделските стопани трябва да притежават Не се прилагат.
минимум 0.5 ха и минимум 1 животинска единица, за да кандидатстват за подпомагане за биологично животновъдство. Всички бенефициенти по мярката трябва
да спазват задължителните стандарти, минималните изисквания по отношение
на минералните торове и продуктите за растителна защита и други задължителни изисквания, и съответните базови изисквания за площите, върху които
се прилагат методите на биологично земеделие или прехода към него. В случай
на изменения или промени в съответните задължителни стандарти условията и
изискванията за получаване на агроекологични плащания ще бъдат приведени
в съответствие. Ако бенефициентът не приема тези изменения, задължението му
се прекратява и няма да се изисква възстановяване на плащанията.

Земеделски стопани, които притежават документ, издаден от контролиращо лице, доказващ, че парце11.2. Плащания за поддържане на лите им са преминали периода на
практики и методи за биологично преход към биологично производземеделие
ство (биологично растениевъдство,
биологично животновъдство и биологично пчеларство).

Активни земеделски стопани
(физически и юридически
лица и еднолични търговци),
регистрирани в Интегрираната
система за администриране и
контрол (ИСАК).

Кандидатите трябва да: спазват изискванията на Регламент
(ЕО) №834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и да имат сключен договор
с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено
от министъра на земеделието и храните, продължаване на
управлението в съответствие с правилата за биологично производство на целия блок на земеделското стопанство. Всички
парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат
в преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход. Всички животни в стопанството е
необходимо да са под контрола на контролиращото лице, в
случай че кандидатът заяви участие по биологично животновъдство; да поддържат дневник на стопанството; до края
на втората година от петгодишния ангажимент кандидатът
трябва да премине агроекологично или биологично обучение
с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност с минимална продължителност от 3 дни, свързана с
приоритет 4, по Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за
осведомяване“ от ПРСР 2014 - 2020 г. За кандидати с доказано вече агроекологично обучение по предходен ангажимент
по ПРСР (2007 - 2013) няма да се изисква повторно преминаване на обучение; одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“ може да варира до 10%, но не по-малко от минимално
определената площ за съответно агроекологично направление през периода на прилагане на поетото задължение. В
този случай бенефициентът няма да връща предоставената
помощ и ще получава агроекологични плащания за намаления размер на земята за оставащия период за изпълнение на
задължението.

Подпомагането се предоставя под формата на
годишни плащания на хектар използваема земеделска площ, ЖЕ или пчелно семейство. Бенефициентите получават допълнително компенсаторно
плащане за биологично животновъдство при
спазване на съотношението 1 ЖЕ = 1 ха. Нивата
за подпомагане са: полски култури, включително фуражни - 168 евро/ха; постоянно затревени
площи –112 евро/ха; трайни насаждения, овощни култури и лозя –557 евро/ха; ароматни и медицински растения – 405 евро/ха; зеленчукови
култури – 399 евро/ха; за пчелно семейство - 25
евро/пчелно семейство. Плащане на ха фуражна
или постоянно затревена площ за животни от основното стадо (без приплодите), за 1 ЖЕ/ха – в
евро/ха: едри преживни животни (млечни крави
и биволици), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;
едри преживни животни (месодайни крави и биволици), отглеждани за месо - 63 евро/ха; дребни
преживни животни (овце майки и кози майки), отглеждани за комбинирано производство (мляко и
месо) - 90 евро/ха.

Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по тази подмярка,
трябва: да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство; бенефициентите по биологично пчеларство и биологично животновъдство
се вписват в системата за идентификация на животните; земеделските стопани
трябва да притежават минимум 0.5 ха, за да кандидатстват за подпомагане за
биологично растениевъдство. Изключения се допускат за култивирани гъби;
оранжерийни култури; посевен и посадъчен материал – 0.1 ха; земеделските
стопани трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства, за да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство. Земеделските стопани трябва
да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 животинска единица, за да канди- Не се прилагат.
датстват за подпомагане за биологично животновъдство. Всички бенефициенти
по мярката трябва да спазват задължителните стандарти, минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита и други задължителни изисквания, както и съответните базови изисквания
за площите, върху които се прилагат методите на биологично земеделие или
прехода към него. В случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти условията и изискванията за получаване на агроекологични
плащания ще бъдат приведени в съответствие. Ако бенефициентът не приема
тези изменения, задължението му се прекратява и няма да се изисква възстановяване на плащанията.

12.1. Компенсаторни плащания за
земеделски площи в “Натура 2000”
12.2. Компенсаторни плащания за
гори в “Натура 2000” - ще започне
да се прилага на по-късен етап
от 2016 г. след приключване на
подготовката на специализирания слой за “Натура 2000 гори”,
по който кандидатите ще могат
да заявяват своите площи за
подпомагане.
12.3. Компенсаторни плащания за
селскостопански райони, включени в плановете за управление
на речните басейни – ще започне
да се прилага при влизане в сила
на новите Планове за управление
на речните басейни (ПУРБ) - след
юли 2016 г.

Регистрирани в ИСАК земеделски стопани (физически и
юридически лица и еднолични
търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии
по “Натура 2000”.

Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите
и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите
за обявяване/плановете за управление на защитените зони
по “Натура 2000”.

Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в
одобрените заповеди за обявяване/планове за Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на “Натура 2000”, за които има
управление на защитените зони, се изчисляват одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Не се прилагат.
индивидуално за всяка зона. За затревени площи, “Натура 2000”; Минималната площ за участие в мярката е 0.3 ха.
ливади и пасища те са от 16 до 108 евро/ха. За
обработваеми площи – от 15 до 66 евро/ха. За
трайни насаждения – от 36 до 92 евро/ха.

Застрашените от изчезване местни
сортове и популации от вички земеделски култури, които са традици10.1.6. Опазване на застрашени от онни за отглеждане на територията
изчезване местни сортове, важни на Република България, посочени в
специално приложение. Ще се подза селското стопанство
помага отглеждането на застрашени от изчезване сортове до 50 ха на
земеделски стопанин.

М11

М12

Биологично
земеделие

Плащания по
„Натура 2000“
и Рамковата
директива за
водите

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Бенефициенти

11.1 Плащания за преминаване
към практики и методи за биологично земеделие

Земеделски стопани, чиито стопанства са в период на преход
- преминаване на стопанството от
конвенционално към биологично
производство
(растениевъдство,
пчеларство и биологично животновъдство). Ангажиментите са за период от пет години, като съществува
вариант за удължаване на срока с
две допълнителни години. Преходният период е задължителен етап за
преминаване към биологично производство, който е с продължителност
2 години за едногодишните култури
и 3 години – за трайните насаждения. През това време земеделският
стопанин прилага всички изисквания за биологично производство,
но не може да получи сертификат за
биологична продукция.

Подпомагането се предоставя под
формата на годишни плащания на
хектар земеделска площ за компенсиране на наложени режими (ограничения) за земеделски дейности,
включени в заповедта за обявяване
на съответна зона от “Натура 2000”.
Подпомагането по тази подмярка се
ограничава до максималните ставки
за подпомагане.

58 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

Специфични изисквания

Критерии за подбор
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№

М13

Мярка

Подмерки

Плащания за райони, изправени 13.1 Компенсаципред природни онни плащания в
или други
планински район
специфични
ограничения

13.2 Компенсационни плащания
за други райони,
засегнати от значителни природни
ограничения

М14

М15

Подкрепа за:

Бенефициенти

Допустими разходи

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

отразява сумата от загубата на прихоЗемеделски стопани, които извършват земеделска дей- Активни земеделски стопани (физиче- Плащането
ди и направените допълнителни разходи заради
ност на територията на планински район.
ски и юридически лица).
природните ограничения в планинските райони.

Подпомагането се предоставя под формата на
годишни плащания на хектар. Диференцираните
нива на плащания в планинските райони са в за- Земеделските стопани трябва да обработват минимум 0.5 ха в планинските ра- Не се прилагат за необлагодетелстваните райони.
висимост от размера на стопанството и са: до 50 йони и да спазват условията за кръстосано съответствие.  
ха - 130 евро/ха, за частта над 50 ха до 100 ха – 70
евро/ ха, за частта над 100 ха - 30 евро/ха.

отразява сумата от загубата на прихоКомпенсиране на земеделските стопани за природните Активни земеделски стопани (физи- Плащането
и направените допълнителни разходи заради
ограничения в сравнение със земеделските стопани в чески и юридически лица и еднолични ди
природните
ограничения в райони, различни от
благоприятните за земеделие райони.
търговци).
планинските.

Подпомагането се предоставя под формата на
годишни плащания на хектар. Диференцираните нива на плащания на земеделски стопани в Земеделските стопани трябва да обработват минимум 0.5 ха в район със сърайони с природни ограничения, различни от ществени природни ограничения, различни от планинските, и да спазват усло- Не се прилагат за необлагодетелстваните райони.
планинските райони, в зависимост от размера на вията за кръстосано съответствие.
стопанството са: до 50 ха - 70 евро/ха, за частта
над 50 ха до 100 ха – 30 евро/ ха, за частта над
100 ха - 15 евро/ха.

Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от
10% над задължителния стандарт (телета): Осигуряване
на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. –
най-малко 1.7 кв.м; Осигуряване на свободна подова
14.1 Плащания за
площ за теле с тегло от 150 кг до 220 кг – най-малко Земеделски производители с живоХуманно
хуманно отноше1.9 кв.м; Осигуряване на свободна подова площ за теле тновъдни стопанства от сектор ЕПЖ
отношение към ние към животни
с тегло над 220 кг – най-малко 2 кв.м. Осигуряване на
животните
в сектор ЕПЖ (едри свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над (говеда и биволи).
преживни животни) 6-месечна възраст и биволи) - Свободно отглеждане
минимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни
за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане
в дворчета.

Плащанията по мярката се предоставят на животинска единица само за допълнителни разходи
и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на
поетите ангажименти, и не покриват извършени
инвестиционни разходи от кандидатите. Помощта
покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното
законодателство.

Осигуряване на свободна подова площ не помалко от 10 % над задължителния стандарт в
евро/ЖЕ – 27.46 евро; Осигуряване на свободно
отглеждане на открито на преживни животни в
евро/ЖЕ- 24.54 евро.

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Закона за подпомагане на
земеделските производители и да са активни фермери; Стопанисваните от тях
животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност; Поетите ангажименти се изпълняват за срок от минимум Не се прилагат.
пет години. Спазването на изискванията по отношение на поетите ангажименти
подлежат на проверка ежегодно. Разходи, извършени от кандидати земеделски
производители, свързани със закупуването и използването на лекарства и ваксинации, не са допустими за подпомагане по реда на тази мярка.

Допълнителни разходи и пропуснати доходи в следствие
на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение
към овце и кози, които надхвърлят съществуващите към
момента задължителни стандарти и други задължителни
изисквания, наложени чрез законодателството. Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ
(минимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за
свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в
14.2 Плащания за
дворчета). Осигуряване на свободна подова площ (не по Земеделски производители с живохуманно отношемалко от 10% над задължителния стандарт за ДПЖ): За
ние към животни в разплодници в помещение 2.4 – 2.6 кв.м/на двор 3.3 -3.9 тновъдни стопанства от сектор „ДПЖ”
сектор ДПЖ (дребни кв.м; За овце и кози майки в помещение 1.1 – 1.5 кв.м/на (овце и кози) .
преживни животни) двор 1.7 - 2.8 кв.м; За агнета и ярета в помещение 0.44
кв.м/на двор 0.7 - 0.8 кв.м; За агнета и ярета в помещение
0.44 кв.м/на двор 0.7 -0.8 кв.м; За женски шилета и кози
за разплод в помещение 0.8 – 1.1 кв.м/на двор 1.3 -2.2
кв.м; За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение
1.2 – 1.5 кв.м/на двор 2.2 -2.8 кв.м; За шилета за угоява в
помещение 0.7 – 0.8 кв.м/на двор 1.7 -2.2 кв.м; За бракувани овце в помещение 1.0 кв.м/на двор 1.7 кв.м.

Плащанията по мярката се предоставят на ЖЕ,
само за допълнителни разходи и пропуснати
ползи, свързани изпълнение на поетите ангажименти, и не покриват извършени инвестиционни
разходи от кандидатите.

Осигуряване на свободно отглеждане на открито
на преживни животни в евро/ЖЕ – 22.50 евро.
Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт в евро/
ЖЕ – 44.40 евро.

Кандидатите трябва да са активни фермери, регистрирани по реда на Закона за
подпомагане на земеделските производители; Стопанисваните от тях животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност; Поетите ангажименти се изпълняват за срок от минимум пет години. Не се прилагат.
Спазването на изискванията по отношение на поетите ангажименти подлежат
на проверка ежегодно. Разходи, извършени от кандидати земеделски производители, свързани със закупуването и използването на лекарства и ваксинации
не се допустими за подпомагане по реда на тази мярка.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 1.5 млн. евро. Подпомагането
ще бъде 100% от общите допустими разходи по
проекта. Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи,
за които се кандидатства по проект, е левовата
равностойност на 350 хил. евро в случаите, когато
се отнася за генна банка, и 150 хил. евро в случаите, когато се отнася за семепроизводствени
градини и клонови колекции. Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от общия размер
на одобрената финансова помощ, в случай че е
предвидено по проекта.

Кандидатите трябва да представят план за изпълнение на проекта за период
от 5 години в случаите на създаване на семепроизводствена градина и клонова
колекция и 7 години за нуждите на генната банка. Планът за изпълнение трябва
да съдържа цели, описание на дейностите и предвидените инвестиции. Всички
дейности по запазването на генетичното разнообразие са свързани само с дървесни видове, които са местни за България. Държавните институции, отговорни
за управлението на горските генетични ресурси, които изпълняват дейности,
свързани със създаване на семепроизводствени градини и клонови колекции,
изпълняват проекти само в териториалния обхват, определен в устройствения
правилник на институцията. Разходи за закупуване на високопроходими автомобили са допустими само за нуждите на генната банка и са пряко свързани със
събирането на горски репродуктивен материал, като за периода на изпълнение
на програмата се подпомага закупуването само по един високопроходим автомобил за всяко от специализираните териториални звена, отговорни за управлението на горските генетичните ресурси. Не се подпомагат като самостоятелен
проект дейности, включващи единствено информационни дейности, инвестиции
и дейности по обмяна на информация и опит с други държави членки. Не се предоставя подпомагане за дейности, финансирани от Рамковата програма на ЕС
за научни изследвания и иновации. Допустими за подпомагане ще бъдат само
проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

15.2. Подпомагане
за запазване и
поддръжка на
горски генетични
Екологични
услуги и услуги ресурси
15.1 Плащания за
във връзка с
горски екологични
климата в горангажименти и
ското стопансвързани
ство и опазване услуги,
с климата - поради
на горите
липса на система
за контрол ще се
прилага от началото на 2016 г.

Дейности за опазване на генетичните ресурси, които
са свързани с: 1. “ex situ” съхранение чрез създаване на
семепроизводствени градини и клонови колекции от различни произходи на местните дървесни видове. 2. “ex situ”
съхранение чрез попълване и поддържане на колекция
от семена от горскодървесни и храстови видове в генна
банка и база данни. Допустими са и: 1. Инвестиции за
определяне, добив, съхранение и производство на горски генетични ресурси, 2. Обмяна на информация и опит
с компетентни организации от други държави членки в
областта на горските генетични ресурси, 3. Разпространение на информация във връзка с проекта.
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Държавни институции, отговорни за
управлението на горските генетични
ресурси; Научни институти и университети с компетентност относно горските генетични ресурси.

Разходи за: определяне на източници, събиране,
преработка и добив на горски репродуктивни
материали; производство на фиданки за създаване на семепроизводствени градини и клонови
колекции; създаване, попълване, отглеждане и
поддържане на семепроизводствени градини и
клонови колекции, включително тяхното ограждане; командировъчни (пътни, дневни, квартирни),
свързани с определяне на източници и добива на
горски репродуктивни материали; разработване и
закупуване на специализиран софтуер в областта
на генетичните ресурси, както и разработване и
поддържане на интернет сайт; разпространение
на резултатите от проекта – създаване на интернет сайт, печатни материали, семинари; обмяна
на информация и опит с компетентни организации
от други държави членки в областта на горските
генетични ресурси; за инвестиции за целите на
проекта, включително и чрез финансов лизинг,
на нови специализирани машини и прикачен
инвентар, техника, оборудване и съоръжения;
лабораторно оборудване и апаратура и свързаните с тях химикали и консумативи за нуждите на
генната банка; закупуване на високопроходими
автомобили.

Проекти относно „ex situ” съхранение чрез попълване и поддържане на
колекция от семена от горскодървесни и храстови видове в генна банка
и база данни. Проекти относно “ex situ” съхранение чрез създаване на
семепроизводствени градини и клонови колекции от сухоустойчиви дървесни видове. Проекти относно “ex situ” съхранение чрез създаване на
семепроизводствени градини и клонови колекции от устойчиви на пожари
дървесни видове. Проекти относно “ex situ” съхранение чрез създаване
на семепроизводствени градини и клонови колекции от редки и ценни
дървесни видове. Проекти относно “ex situ” съхранение чрез създаване
на семепроизводствени градини и клонови колекции от застрашени от
генетична ерозия дървесни видове. Проекти относно “ex situ” съхранение
чрез създаване на семепроизводствени градини и клонови колекции от
основни дървесни видове от автохтонни популации.
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№

М16

Мярка

Подмерки

16.1. Подкрепа за
сформиране и
функциониране
оперативни
Сътрудничество на
групи в рамките
на Европейското
партньорство за
иновации (ЕПИ)

16.2. Подкрепа за
пилотни проекти
и за развитие на
нови продукти,
практики, процеси
и технологии

Подкрепа за:

Сформиране и функциониране на
оперативни групи за постигането на
целите на ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост.
Оперативните групи са обединения
по Закона за задълженията и договорите, които се създават от земеделски стопани, изследователи,
консултанти и предприятия, в сектора на селското стопанство и храните. Те се сформират за изпълнение
на конкретен иновативен проект за
конкретен период на действие.

Бенефициенти

Допустими разходи

Финансирането на оперативните групи обхваща две фази: фаза на сформиране на оперативната група и фаза на функциониране на оперативната група. Подкрепата по мярката се отпуска като обща сума, която
покрива разходите за проучвания, за сътрудничеството и разходите за
изпълнение на проекти с размер на сумата по дейности: Проучвания
за приложимост на иновативния проект – 5 000 евро на година за
оперативна група – допустими само за първа фаза на изпълнение; Стина интерес и разширяване на оперативната група – 10 000
Оперативни групи в рамките на ЕПИ мулиране
на година за оперативна група – допустими само за първа фаза на
за селскостопанска производителност евро
изпълнение;
Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000
и устойчивост, които изпълняват кон- евро на година
за оперативна група – допустими само за втора фаза на
кретен иновативен проект.
изпълнение; Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен
план – допустими само за втора фаза на изпълнение. Допустими са разходи за инвестиции, които са свързани с производството, преработката
и/или маркетинга на продукти, с изключение на риба и рибни продукти.
Подкрепата е ограничена до максимален период от пет години. Конкретната продължителност за всеки проект се обосновава в зависимост от
иновативното предложение и очакваните резултати.

Новосъздадени клъстери, в които са
групирани независими предприятия,
включително новосъздадени предприятия, малки, средни и големи
предприятия, както и консултативни
органи и/или научноизследователски организации, които целят да
стимулират икономическата/иноваБенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която
тивната дейност чрез утвърждаване
се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по
на усилено взаимодействие, сподейности: Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество –
делянето на съоръжения и обмена
5000 евро на година за новосъздаден - допустими само за първа фаза
на знания и експертен опит, както
на изпълнение; Стимулиране на интерес и разширяване на състава на
и чрез ефективно допринасяне за Новосъздадени клъстери, които из- клъстера – 10 000 евро на година за новосъздаден клъстер - допуститрансфера на знания, свързването пълняват конкретни проекти за съ- ми само за първа фаза на изпълнение; Текущи разходи във връзка със
в мрежа и разпространяването на трудничество.
сътрудничеството – 35 000 евро на година за новосъздаден клъстер –
информация сред предприятията в
допустими само за втора фаза на изпълнение; Преки разходи за изпълклъстера. Подкрепата се предоставя
нение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции
за изпълнение на проекти, насочени
– съгласно представен инвестиционен план - допустими само за втора
към производство на качествени и
фаза на изпълнение.
безопасни храни; подобряване на
конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто
им интегриране в селскостопанската
и хранителната верига; възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие и опазване
на околната среда.

Организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци
на дребно, които извършват своите
дейности в обхвата на конкретна къса
верига на доставки или в обхвата на
конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица
по Търговския закон или обединения
16.4. Подкрепа за
по Закона за задълженията и догохоризонтално
ворите, които осъществяват хоризони вертикално
Къси вериги на доставки и местни тално и вертикално сътрудничество за
сътрудничество
пазари.
изграждането и развитието къси веримежду участниците
ги на доставки или за изграждането
във веригата на
и развитието на местни пазари. При
доставки
кандидатстване за подкрепа по подмярката организациите се определят
като „Обединение за къса верига на
доставки”, като се добавя и конкретно
име, или „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име
с цел идентифициране при дейностите
за популяризиране.
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Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която
се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по
дейности: Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество
– 5000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или
обединение за местен пазар - допустими само за първа фаза на изпълнение; Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро
на година за обединение за къса верига на доставки или обединение
за местен пазар - допустими само за първа фаза на изпълнение; Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година
за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен
пазар- допустими само за втора фаза на изпълнение; Разходи за популяризиране – 20 000 евро на година за обединение за къса верига на
доставки или обединение за местен пазар - допустими само за втора
фаза на изпълнение; Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции – съгласно представен
инвестиционен план.

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на помощта)

Специфични изисквания

Критерии за подбор

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи във връзка със сътрудничеството
максималният интензитет на помощта е 100%. Максималната
ставка на помощта е 70% от размера на допустимите инвестиции в случаите, когато видът на инвестициите в рамките на
преките разходи в осъществявания проект попадат в обхвата на
подмерки 4.1 или 4.2. Максималната ставка на помощта е 100%
в случаите на неинвестциионни преки разходи и в случаите на
инвестиции в рамките на преките разходи в осъществявания
проект, които отговарят кумулативно на следните условия: Инвестицията се прави само в контекста на конкретния проект за
определения срок на проекта; Подкрепата не покрива пълното
придобиване на активи, а по-скоро само тяхното използване/
амортизация за целия период на конкретния проект (изчислена
съгласно нормалната добрата счетоводна практика) и намалена
в зависимост от степента на използването му за проекта; инвестицията не е направена в подобряване на недвижимо имущество. Ако тези условия са изпълнени, степента на подкрепа на
100% ще се прилага по отношение на разходите за ползване /
обезценката на активи, но не за цялата стойност на активите.
Максималният размер на допустимите разходи за една оперативна група за един проект е 1 млн. евро.

Оперативните групи трябва да отговарят на следните условия:
Да са сформирани от минимум два субекта, които са лица или
организации от следния вид: Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване
в областта на селското стопанство или горското стопанство или
биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките; Висши училища, акредитирани
по Закона за висшето образование с актуални акредитации по
професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна
защита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско
стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки
за земята“; Неправителствени организации с предмет на дейност
в областта на селското стопанство или в областта на горското
стопанство или в областта на опазване на околната среда или
в областта на водите; Земеделски стопани; МСП в областта на
преработката на храни; Консултантска организация с предмет на
консултантската дейност в областта на селското стопанство или
храните. Участието на земеделски стопани в оперативната група е
задължително. Да представят план, който съдържа: Описание на
иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира
или изпълнява. В описанието се посочват цел, основни дейности
и очаквани практически резултати; Описание на приноса на очакваните резултати към целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост; Фази за изпълнение на иновативния
проект и дейности във всяка фаза. Да представят вътрешни процедури за вземане на решения за разработването и изпълнението
на иновативни действия, включително разпределяне на отговорностите. Да представят описание на формите и методите за разпространение на резултатите от своя проект, по-специално чрез
мрежата за ЕПИ, както и други информационни канали.

При подбор на проекти за първа фаза ще се прилагат критерии, базирани
на следните принципи: 1.Оценка на степента на принос на иновативния
проект за прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и
практики в следните области: Повишаване на производителносттта в
стопанството и ефективно използване на ресурсите; Нови продукти и
услуги за разширяване на пазарните възможности за първичното селскостопанско производство; Биоразнообразие, екосистемни услуги и
функционалност на почвите и “Натура 2000”; Производство на качествени
и безопасни храни и здравословен начин на живот; Ефективно и ефикасно управление на водите в селското стопанство и опазване от вредното
въздействие на водите в земеделските земи. 2. Оценка на капацитета на
оперативната група за изпълнението на целите на иновативния проект.
Оценката се извършва на базата на количествените и качествени характеристики на оперативната група, включително научен опит, консултантски опит и практически опит; Ще се определи минимален брой точки
за класиране на проектите. За оперативни групи, изпълнявали проекти
с първа фаза за подбора за изпълнение на втората фаза по специална
обява за такива групи ще се прилагат критерии, базирани на следните
принципи: 1. Оценка на прилагането на интерактивния подход и на приложимостта на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката; 2. Оценка на очаквания
ефект от планираните форми и методи за разпространение на резултатите
за достигане до широк кръг земеделски стопани. Ще се определи минимален брой точки за класиране на проектите. При подбора на оперативни
групи, които кандидатстват по обява за проекти само с втора фаза, се прилагат и четирите вида критерии. Ще се определи минимален брой точки
за класиране на проектите.

Финансирането на новосъздадените клъстери може да обхваща
две фази: фаза на сформиране на клъстера и фаза на функциониране на новосъздадения клъстер. За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и приобщаване към
сътрудничеството и за текущите разходи максималният интензитет на помощта е 50%. За преките разходи за изпълнението
на проекта максималният интензитет на помощта в случай на
преки разходи, които могат да бъдат покрити от друга мярка за
развитие на селските райони, е същият като максималния по
тази мярка и в съответствие с нотифицирана държавна помощ
по същата мярка. В други случаи - в съответствие с нотифицирана държавна помощ по схемата по подмярката. Максимално
допустимият размер на помощта за периода на прилагане на
програмата е 1.5 млн. евро и ще бъде в съответствие с нотифицирана държавна помощ.

Бенефициентите трябва да отговарят на следните условия: Да
са новосъздаден клъстер под формата на обединение, в което
са включени лица или организации от следния вид: Независими
предприятия, включително новосъздадени, които могат да бъдат:
малки, средни или големи предприятия, извършващи дейност в
областта на първичното производство на земеделска продукция
или преработката; Научноизследователски организации, които
могат да бъдат: научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на
селското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии и са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките; висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални
акредитации по професионални направления „Растениевъдство“,
„Растителна защита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“,
„Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“; Организации, които осъществяват оценка на съответствието на качествените характеристики на храните, лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност, обучение и квалификация;
Експериментални лаборатории, изследователски институти по
смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията; Консултантски
организации с предмет на консултантската дейност в областта на
селското стопанство или храните. Клъстерът да е обединение от
минимум 5 субекта от допустимите лица или организации. Да бъде
представен подробен план и етапи за изпълнение на проекта за
сътрудничество.

Критериите за подбор се базират на следните принципи: 1. Оценка на основните характеристики на клъстера – структура, териториално покритие,
регионално или секторно значение, 2. Оценка на планираните дейности
на клъстера и степента на покриване на една или повече от следните области: Производство и изпитване на качествени и безопасни храни; Поддържане и подобряване на генофонда в растениевъдството и животновъдството за повишаване на потенциала на първичното селскостопанско
производство; Подобряване на възможностите за развитие на сектора/
секторите, в които оперира клъстерът. 3. Оценка на методите за трансфер
на знания и разпространението на информация сред участниците в клъстера; 4. Оценка на вида и качеството на споделените съоръжения, които
са предвидени в инвестиционния план във връзка със значението за участниците в клъстера, и устойчивост на резултатите от използването им. Ще
се определи минимален брой точки за класиране на проектите.

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на
интерес и приобщаване към сътрудничеството и за текущите
разходи максималният интензитет на помощта е 50% и ще бъде
в съответствие с нотифицирана държавна помощ. За преките
разходи за изпълнението на проекта максималният интензитет
на помощта в случай на преки разходи, които могат да бъдат
покрити от друга мярка за развитие на селските райони, е същият като максималния по тази мярка и в съответствие с нотифицирана държавна помощ по същата мярка. В други случаи - в
съответствие с нотифицирана държавна помощ по схемата по
подмярката. Максимално допустимият размер на помощта за
периода на прилагане на програмата е 500 хил. евро и ще бъде
в съответствие с нотифицирана държавна помощ.

За да са допустими за подпомагане, бенефициентите трябва да
отговарят на следните условия: Да са обединение за къса верига
на доставки или обединение за местен пазар съгласно изискванията, посочени в подмярката; Участниците в обединението да
отговарят на поне едно от следните условия: Земеделски стопани,
включително групи и организации на производители; МСП; Търговци на дребно. Участието на земеделските стопани е задължително. Да представят колективен проект за сътрудничество, в който
е посочено: Териториален обхват на действие на късата верига
на доставки или на местния пазар; Брой и вид на участниците в
сътрудничеството; Дейности, които ще се извършват от обединението; Продукти, включени в предмета на сътрудничеството;
Бизнес план за изпълнение на дейностите; Инвестиционен план
за осъществяване на сътрудничеството; План за популяризиране.
Договор за създаване на обединението.

Критериите за избор се базират на следните принципи и характеристики:
Оценка на териториалния обхват на проекта - приоритет ще се дава на
проекти, които се изпълняват в планински и полупланински райони. Оценка на участниците в проекта - приоритет ще се дава на проекти, в които
са включени малки стопанства, съгласно определението в тематичната
подпрограма и/или признати групи или организации на производители.
Приоритетът ще бъде с тежест при избора 50%. Оценка на видовете продукти, включени в обхвата на сътрудничеството - приоритет ще се дава на
проекти, които са за секторите производство или преработка на плодове
и зеленчуци и/или производство и преработка на продукти от животински произход. Ще се определи минимален брой точки за класиране на
проектите.
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№

М19

Мярка

Подмерки

Подкрепа за
местно развитие по LEADER
19.1. Помощ за
(ВОМР — водено подготвителни
от общностите дейности
местно развитие)

Подкрепа за:

А. Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на подготвителни дейности, включващи
изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие: Обучение на местни заинтересовани страни; Проучвания в съответната територия; Изготвяне на стратегия за воденото
от общностите местно развитие, включително консултации със заинтересованите страни за
целите на подготовката на стратегията; Дейности за координация на процеса, извършван от
организацията, която кандидатства за подготвителни дейности. Б. Безвъзмездна финансова
помощ за подкрепа за малки пилотни проекти в интерес на местните общности.

19.2. Прилагане на
операции в рамките
на стратегии за
Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.
водено от общностите местно
развитие

19.3. Подготовка
и изпълнение
на дейности за
Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи.
сътрудничество на
местни инициативни групи

М20

Техническа
помощ

Специфични изисквания

Критерии за подбор

Разходи по т. А, свързани с изготвяне на стратегия за местно
развитие: Формиране и учредяване на публично-частно партньорство (само за общности, които не са прилагали подхода
ЛИДЕР през програмен период 2007 – 2013 г. на териториите
или част от териториите, за които се кандидатства), в т.ч. разходи за правни услуги и консултации, нотариални и държавни такси, партньорски срещи; Популяризиране на подхода
ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода
ЛИДЕР през програмен период 2007 – 2013 г. на териториите
или част от териториите, за които се кандидатства) и процеса
на разработка на СМР (за всички кандидати) като разходи
за подготовка и провеждане на информационни кампании,
изготвяне и разпространение на информационни материали,
подготовка и провеждане на информационни семинари, конференции и срещи, създаване и поддържане на електронна
страница, публикации в местната преса; Обучения за местните заинтересовани страни: екип на местни инициативни групи
(МИГ), местни лидери; Проучвания и анализи на територията;
Разходи, свързани с подготовката на стратегия за водено от
общностите местно развитие, вкл. разходи за консултиране
и разходи за консултиране с местната общност във връзка с
подготовката на стратегията; Административни разходи (оперативни разходи, разходи за възнаграждения и осигуровки
и обезщетения за временна неработоспособност, дължими
от работодателя, разходи за закупуване на офис техника,
обзавеждане и оборудване, командировки, наем зали и др.).
За местни инициативни групи, финансирани по ПРСР (2007 2013), разходите са допустими при условие на недопускане
на свръхкомпенсация и двойно финансиране на едни и същи
разходи. Разходи по т. Б за подпомагане на малки пилотни
проекти: Разходи за промотиране и организирането на дейности и събития, свързани с местната идентичност (местни
традиции, културно и историческо наследство, продукти и
др.); Разходи за материални и нематериални инвестиции в
интерес на местната общност; Разходи за промотиране на
иновативни за местните общности дейности.

100% от общите допустими разходи; По т. А пакет
от допустими разходи в размер до левовата равностойност на 25 000 евро за местни инициативни
групи или общности, прилагали подхода ЛИДЕР
през програмния период 2007-2013 г.; По т. А пакет от допустими разходи в размер до левовата
равностойност на 30 000 евро за местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в
периода 2007 - 2013 г. По т. Б до левовата равностойност на 15 000 евро за малък пилотен проект.
По т. А ще се прилагат и един или комбинация от
два или три вида опростени разходи, направени
въз основа на метода за коректно, справедливо и
доказуемо изчисление.

По т. А бенефициентите трябва да отговарят на
следните условия за допустимост: Целевата територия да обхваща население между 10 000 и
150 000 жители; Кохерентност на територията;
Да са местни инициативни групи или общности,
прилагали подхода ЛИДЕР през програмния
период 2007 - 2013 г. на територия или част от
територия, за която се кандидатства, или да представят писмено споразумение за партньорство за
създаване на местна инициативна група между
общините, частния сектор и неправителствените
организации на целевата територия или между
МИГ и нова територия; Наличие на капацитет в
областта на човешките ресурси и наличие на помещение за офис за изпълнение на дейностите по
подмярката и за изготвяне на стратегия за местно
развитие. По т. Б малките пилотни проекти трябва
да отговарят на следните условия за допустимост:
Да допринасят за постигане на целите на ПРСР
и на стратегията на водено от общностите местно развитие; Да са одобрени по процедурата за
взимане на решения на МИГ и да са съгласувани
с местната общност; Да включват дейности, свързани с доброволно участие под формата на труд
или финансиране на представители на местната
общност; Да са предостави доказателства, че са в
обществена полза; Дейностите по проектите да се
реализират на териториите на съответните местни
инициативни групи.

За проекти по т. А: Брой общини в състава на партньорството; Население на
територията на партньорството; Опит на
партньорите в изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС. За
проекти по т. Б: Степен на включени в
проекта дейности, свързани с доброволно
участие под формата на труд или финансиране на представители на местната
общност спрямо размера на проекта;
Степен на полза на проекта за местната
общност; Степен на съгласуваност с местната общност.

Инвестиционни разходи; Други допустими разходи, свързани
с изпълнението на операции и приоритетите на стратегията
за водено от общностите местно развитие; Когато в строително-монтажните работи се предвижда финансиране на
дейности по повече от един фонд, допустими са разходи,
определени в съответната програма.

До 100% в зависимост от конкретните дейности и
мерките, по които се финансират проектите към
стратегиите и приложимия режим на държавна
помощ. Местните инициативни групи имат възможност да предлагат различен от определения в
ПРСР интензитет по мерките в тяхната стратегия.
За местните инициативни групи с население до 15
000 жители (включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие в размер до левовата
равностойност на 1 млн. евро (общо за стратегията, вкл. - с текущите разходи и разходи за популяризиране 1 333 333 евро), а за групи с по-голямо
население – до левовата равностойност на 1.5
млн. евро (общо за стратегията, вкл. - с текущите
разходи и разходи за популяризиране 2 млн евро).
Максималната стойност на допустимите разходи
за един проект не може да надвишава левовата
равностойност на 200 хил. евро.

Бенефициентите по подмярката трябва да са с
постоянен адрес или седалище на територията
на МИГ. Проектите се изпълняват на територията
на МИГ. Местните инициативни групи не са допустими бенефициенти по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР
на национално ниво, но мярката може да бъде
включена в стратегиите за водено от общностите
местно развитие и МИГ могат да са допустим бенефициент по нея. Местните инициативни групи не
са допустими бенефициенти по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР.

Принципите по отношение на определянето на критерии за подбор за проекти
към стратегиите се определят от местните инициативни групи и се одобряват
от управляващия орган на програмата по
време на процедурата за избор на МИГ.
Изборът на проекти от МИГ следва да се
основава на документирана оценка, която
показва обоснованост и безпристрастност на решението по отношение на
приложимите критерии за съответствие,
което е взето при спазване на правила за
липса на конфликт на интереси. Изборът
следва да е публичен – чрез публикуване
на протоколите от заседанията за избор
на проекти на сайта на МИГ, информация
чрез местни медии и др.

Всички проекти трябва да отговарят на следните
условия за допустимост: да се прилагат от МИГ,
одобрени от управляващия орган на програмата;
да целят развитието на територии, покрити от
До 100% в зависимост от приложимия режим на стратегии на МИГ; да съответстват на и да додържавна помощ. Ще се прилагат и един или ком- принасят за постигане целите и приоритетите на
бинация от два или три вида опростени разходи. стратегиите за водено от общностите местно развитие на съответните групи и ПРСР; партньорите
по проекта да участват в неговата подготовка и
прилагане и да притежават капацитет за изпълнението му.

Най-късно до две години след датата на
подписване на партньорското споразумение управляващият орган на програмата
оповестява процедурата за избор на
проекти. Проектите за техническа помощ
и за сътрудничество ще бъдат подбирани от управляващия орган по следните
критерии за избор: Качество на проекта;
Наличие на ясна обвързаност с целите на
СМР; Качество на партньорството; Брой
участващи партньори.

До 100% от разходите. Помощта за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегия
за водено от общностите местно развитие няма
да надвишава 25% от общите публични разходи
в рамките на стратегията за местно развитие. Ще Не се прилагат.
се прилагат и един или комбинация от два или три
вида опростени разходи, направени въз основа
на метода за коректно, справедливо и доказуемо
изчисление.

Не се прилагат.

Допустими разходи

1. По т. А Местни общности, които не са
прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007
- 2013 г. (не са изпълнявали подмярка 431-2
или мярка 41 и подмярка 431-1 на територията си). 2. По т. А Местни инициативни групи
или местни общности, прилагали подхода
ЛИДЕР през програмния период 2007 - 2013
г. на територия или част от територия, за
която се кандидатства (изпълнявали са подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1).
3. По т. Б Местни инициативни групи, които
нямат одобрена стратегия за местно развитие през програмния период 2014-2020 г.

Местни заинтересовани лица с проекти към
стратегията за водено от общностите местно
развитие, в т.ч. местни инициативни групи.

Местни инициативни групи, одобрени от управляващия орган на програмата.

19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за водено от общностите местно
развитие

Текущи разходи за управление на МИГ и популяризиране на стратегия за водено от общно- Местни инициативни групи, одобрени от упстите местно развитие.
равляващия орган на програмата.

Няма

Дейности, свързани с организиране на заседанията на Комитета по наблюдение на ПРСР
(2014 - 2020 г.) и работните групи към него; Извършване на анализи, проучвания, изследвания
и други технически доклади от външни изпълнители; Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР; Организиране и участие в обучение на администрацията, ангажирана
в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР (2014 - 2020 г.);
Разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка (включително за закупуване на техника и програмни продукти),
както и наемане на външни експерти за изпълнението на тези дейности и др.

64 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

Ниво на подпомагане
(интензитет и размер на
помощта)

Бенефициенти

А. Разходи за техническа помощ за подготвителни дейности
по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество: Разходи, свързани със срещи с потенциални
партньори (напр. пътни разходи, разходи за нощувки и храна,
хонорари за експерти, хонорари на преводачи, разходи за
комуникация); Разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта;
Разходи, свързани с разработването на проекта (напр. предварителни проучвания, консултации по специфични въпроси,
хонорари на експерти по проекта, разходи за превод, разходи
за допълнителен персонал и др.). Б. Разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно - териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между
територии в две или повече държави членки или с територии
в трети държави (транснационално сътрудничество): Разходи,
свързани с разработването на съвместен продукт/услуга,
вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;
Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно
свързани със съвместното действие; Разходи, свързани с
реализирането на промоционални и маркетингови кампании;
Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари,
съвместни събития, срещи и т. н.; Разходи за публикации в
медиите; Разходи, свързани със създаването и оперативната
поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение
на проекта; Координация на дейностите по проекта (разходи
за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи
за комуникация и др.).
Текущи разходи, свързани с управлението на МИГ при прилагането на стратегията, включващи оперативни разходи, разходи за персонала, разходи за обучение, разходи за връзки
с обществеността, финансови разходи, както и такива, свързани с мониторинг и оценка на стратегията; Разходи за популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие с цел подпомагане обмена на информация между
заинтересованите страни, популяризиране на стратегията и
съдействие на потенциалните бенефициенти при разработването на операции и подготовката на заявления.

Дирекция “Развитие на селските райони”
- Управляващ орган на ПРСР; ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция; Звеното
за управление на Националната селска
мрежа.
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Тематична подпрограма за малките стопанства в българия в ПРСР 2014 – 2020 г.
Приоритети

Приоритет 1
Улесняване
преструктурирането и
модернизацията на
малките стопанства

Подкрепа за:

Цел

Повишаване на производителността, обема на произ- Цел 1.1:
водство и добавената стойност, произвеждани в мал- Подобряване на
ките стопанства, повишаване на жизнеспособността трансфера на знания
и конкурентоспособността им.

Мерки

Консултантски услуги,
услуги по управление и
услуги по заместване в
стопанство.

Подмерки

Помощ за осигуряване на
консултантски услуги.

Помощ за изготвяне на
консултантски услуги.

Цел 1.2:
Обновяване и
разширяване на
производствените
ресурси и дейности

Развитие на
стопанствата и
предприятията.

Стартова помощ за
развитието на малки
стопанства.

Инвестиции в материални Помощ за инвестиции в
активи.
стопанството.

Цел 1.3:
Развитие на
неземеделски дейности Инвестиции в материални Помощ за инвестиции в
(Разнообразяване
преработка/търговия на
активи.
на дейностите
селскостопански продукти.
на земеделските
стопанства)

Развитие на
стопанствата и
предприятията.

Приоритет 2
Поощряване на
кооперирането и
интегрирането на
малките стопанства в
селскостопанската и
хранителната верига

Насърчаване организацията на хранителната верига,
подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, добавяне на стойност
към селскостопанските продукти, популяризиране на
местните пазари и къси вериги на доставки, групи и
организации на производителите.
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Мерките по втория
приоритет на
подпрограмата ще се
прилагат в рамките на
основната ПРСР: Трансфер
на знания и действия за
осведомяване. Създаване
на групи и организации
на производители;
Сътрудничество.

Дейности

Дейности
Бенефициенти

Бенефициенти

Приоритет

Приоритет

Информация, консултантски услуги,
Информация,
Земеделски
консултантски
производители,
услуги,отговарящи
Земеделски производители, отговарящи
обучение. В рамите на тази мярка
обучение.
ще на националната
В рамите на тази
дефиниция
мярка ще
за малко
на националната
стодефиниция за малко стосе подпомага и разработването
се на
подпомага
панство:иИкономически
разработването
размер
на на
панство:
стопанИкономически размер на стопанинвестиционни проекти и заявления
инвестиционни
ството от
проекти
2000 дои заявления
7999 евро, ството
измеренот
в 2000 до 7999 евро, измерен в
за подпомагане по инвестиционните
за подпомагане
стандартни
по инвестиционните
производствени обеми
стандартни
(СПО); производствени обеми (СПО);
мерки на подпрограмата. Част от
мерки
ре- Размер
на подпрограмата.
на използваната
Част от
земеделска
ре- Размерплощ
на използваната земеделска площ
сурсите по тази мярка ще се използсурсите
(ИЗП)
по тази
до 10 ха;
мярка
Регистрация
ще се използкато (ИЗП)
земеделски
до 10 ха; Регистрация като земеделски
ват и за развитие на капацитета
ватнаи производител
за развитие насъгласно
капацитета
Законана
за производител
подпомага- съгласно Закона за подпомагадоставчиците на услуги
доставчиците
не на земеделските
на услуги. производители
не на земеделските производители.
Земеделски производители, отговарящи
Земеделски производители, отговарящи
на националната дефиниция за малко
на националната
стодефиниция за малко стопанство: Икономически размер на
панство:
стопанИкономически размер на стопанството консултантски
от 2000 до 7999
евро, ството
измеренот
в 2000 до 7999 евро, измерен в
Информация, консултантски услуги,
Информация,
услуги,
стандартни производствени
обеми
стандартни
(СПО); производствени обеми (СПО);
обучение.
обучение.
Размер на използваната земеделска
Размерплощ
на използваната земеделска площ
(ИЗП) до 10 ха; Регистрация като (ИЗП)
земеделски
до 10 ха; Регистрация като земеделски
производител съгласно Закона за производител
подпомага- съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители
не на земеделските производители.
Колективните инвестиции на групи
Колективните
земеделскиинвестиции
производители;
на групи
Стопанства,
земеделски
които
производители; Стопанства, коиса част от териториална или продуктова
то са част верига,
от териториална
подпомагана
иличрез
продуктова
мярката верига,
за на- подпомагана чрез мярката за
Земеделски производители, отговарящи
Земеделски сърчаване
производители,
на сътрудничеството;
отговарящи насърчаване
Производствени
на сътрудничеството;
сектори, при които
Производствени
размерът на сектори, при които размерът
на националната дефиниция за малко
на националната
сто- производството
дефиниция за
не влияе
малко встоголяма
на степен
производството
върху конкурентоспособността
не влияе в голяма степен
или неговърху конкурентоспособността или
Стопанствата ще могат да използСтопанствата
панство: Икономически
ще могат да използразмер на
панство:
стопанИкономически
вото влияниеразмер
може да
на бъде
стопаннамалено
неговото
чрез влияние
коопериране
моженадапроизводителите:
бъде намалено чрез
произкоопериране на производителите:
ват средствата както за инвестиват средствата
ството от както
2000 до
за 7999
инвестиевро, ството
измеренот
в водство
2000 до на
7999
плодове
евро, иизмерен
зеленчуци,
в производство
дини, пъпеши,на
ароматни
плодове и зеленчуци,
медицинскидини,
растения
пъпеши,
и ароматни и медицински расции в дълготрайни активи, такации
и зав дълготрайни
стандартни производствени
активи, така и заобеми
стандартни
(СПО); подправки,
производствени
пчелен обеми
мед; Диверсификация
(СПО); тения ина
подправки,
дейностите
пчелен
или мед;
увеличаване
Диверсификация
на размера
на дейностите или увеличаване
текущи разходи, необходими за изпълтекущи
Размер
разходи,
на необходими
използваната
за изпълземеделска
Размерплощ
на използваната
на стопанството
земеделска
на земеделските
площ на размера
стопанства
на стопанството
в животновъдството;
на земеделските
Малки стостопанства в животновъдството;
нение на бизнес плана.
нение (ИЗП)
на бизнес
до 10плана.
ха; Регистрация като (ИЗП)
земеделски
до 10 ха;
панства
Регистрация
в райони
като
с природни
земеделски
ограничения,
Малки стопанства
като полупланински
в райони с райони,
природни
земи
ограничения
с висока като полупланински райони,
производител съгласно Закона за производител
подпомага- природна
съгласностойност
Закона за подпомагаи „Натура 2000“
земи зони;
с висока
Проекти,
природна
интегриращи
стойност хоризонталните
и „Натура 2000“ зони; Проекти, интегриращи
не на земеделските производители
не на земеделските
приоритети
производители.
за иновации, опазване
хоризонталните
и възстановяване
приоритети
на околната
за иновации,
среда, включителопазване и възстановяване на околната
но биологично производство, икономия
среда, включително
на ресурси ибиологично
адаптацияпроизводство,
към климатичните
икономия на ресурси и адаптация към
промени.
климатичните промени.
Колективните инвестиции на групи
Колективните
земеделскиинвестиции
производители;
на групи
Стопанства,
земеделски
които
производители; Стопанства, коиса част от териториална или продуктова
то са част верига,
от териториална
подпомагана
иличрез
продуктова
мярката верига,
за на- подпомагана чрез мярката за
сърчаване на сътрудничеството;насърчаване
Производствени
на сътрудничеството;
сектори, при които
Производствени
размерът на сектори, при които размерът
Осигуряване на ресурси за подобряОсигуряване
на ресурси
подобря- Подпомагането
не влияе
в голяма
на степен
производството
върху конкурентоспособността
не влияе в голяма степен
или неговърху конкурентоспособността или
Подпомагането
щеза
е ограничено
до стопан- производството
щевлияние
е ограничено
добъде
стопанване на производствената ване
база, ства
на спроизводствената
база,
вото
може
да
намалено
неговото
чрез
влияние
коопериране
може
на
да
производителите:
бъде
намалено
чрез
произкоопериране на производителите:
най-малкото
6
000
стандартен
ства
с
пронай-малкото
6000
стандартен
проразширяване на производството
разширяване
и изводствен
на производството
и изводствен водство
на плодове
и зеленчуци,производство
дини, пъпеши,на
ароматни
плодове и зеленчуци,
медицинскидини,
растения
пъпеши,
и ароматни и медицински расобем
(СПО)
и
производството
обем
(СПО)
и
производството
ефективността на стопанствата.
ефективността
на следните
стопанствата.
подправки,
мед;„плодове
Диверсификация
тения ина
подправки,
дейностите
пчелен
или мед;
увеличаване
Диверсификация
на размера
на дейностите или увеличаване
им е в един
от
сектори:
им„плодове
е в един от
следнитепчелен
сектори:
Инвестиции за модернизация (нова
Инвестиции
за
модернизация
(нова
на
стопанството
на
земеделските
на
размера
стопанства
на
стопанството
в
животновъдството;
на
земеделските
Малки
стостопанства
в животновъдството;
и зеленчуци“
и „етерично-маслени
зеленчуци“
и лекар- панства
и „етерично-маслени
и лекартехника и технологии), разширяване
техника
и технологии),
разширяване иствени
в райони с природни
ограничения,
Малки стопанства
като полупланински
в райони с райони,
природни
земи
ограничения
с висока като полупланински райони,
ствени
култури“
култури“.
и развитие на нови продукти. и развитие на нови продукти.
природна стойност и „Натура 2000“
земи зони;
с висока
Проекти,
природна
интегриращи
стойност хоризонталните
и „Натура 2000“ зони; Проекти, интегриращи
приоритети за иновации, опазване
хоризонталните
и възстановяване
приоритети
на околната
за иновации,
среда, включителопазване и възстановяване на околната
но биологично производство, икономия
среда, включително
на ресурси ибиологично
адаптацияпроизводство,
към климатичните
икономия на ресурси и адаптация към
промени.
климатичните промени.
ще е ограничено до стопанПодпомагането
ще ена
ограничено
до стопанИнвестиции
за развитие
неземе- Подпомагането
Инвестиции за развитие на неземес най-малкото 6 000 СПО и производс най-малкото
6 000
СПО иства
производделскиства
дейности,
насочени към
прераделски дейности, насочени към прераството
им
е
в
един
следните сектори:
ството
им
е
в
един
от
следните
сектори:
ботка на произвежданите земеделски „плодове и зеленчуци“от
ботка на произвежданите земеделски
и „етерично-маслени
„плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени
продукти.
продукти,
и лекарствени култури“.
и лекарствени култури“.

Инвестиции в използване на ресурсиИнвестиции в използване на ресурсите на селските територии (отдих,
те на селските територии (отдих,
туризъм) или търсенето на местнотуризъм)
или
търсенето
на
местноИнвестиции в създаването то население. Възможности за диверто население. Възможности за дивери развитието на
сификация на дейността на стопансификация на дейността на стопаннеземеделски дейности
ството или стартиране нов бизнес
ството или стартиране нов бизнес
отна
членовете на домакинството на
от членовете на домакинството
стопаните.
стопаните

се насърчава
развитието на женското предприемачеството.
Ще се насърчава развитието на Ще
женското
предприемачеството

Ще приориима специални компоненти или приориЩе има специални компоненти или
тети, насочени към малките стопанства,
тети, насочени към малките стопанства,
но други
ще е допустимо
участието и на други зено ще е допустимо участието и на
зестопанства (по-малки или по-гомеделски стопанства (по-малкимеделски
или по-големи
от
допустимите
по подпрограмата).
леми от допустимите по подпрограмата):
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Застрашени от изчезване редки породи в България
Породи
Българско сиво говедо

Площи по култури, хил. ха

Оценка на чистопородните
животни

Оценка на чистопородните
животни

Увеличение /намаление

2006 г.

2014 г.

%

746

Искърско говедо
Родопско късорого говедо

2058

292%

868
553

Българско родопско говедо

1508

398%

1247

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Използвана земеделска площ

площи

5 116.2

5 100.8

5 029.6

5 051.9

5 087.9

5 123.0

Общо зърнени ( в т.ч. ориз) от тях:

1 306.6

1 713.5

1 483.6

1 770.3

1 768.7

1 903.2

- Пшеница

1 082.4

1 111.5

1 184.8

1 137.7

1 137.5

1 185.0

- Ечемик

186.9

222.7

258.5

245.3

179.0

191.4

- Царевица

214.4

329.3

274.2

327.5

399.4

466.8

Слънчоглед

602.4

721.7

683.7

729.9

747.1

780.8

Рапица

54.0

87.5

108.4

212.0

231.3

134.5

Технически (индустриални) култури*

72.6

75.8

88.6

106.4

76.2

65.8

22.4

21.7

14.0

13.8

16.2

14.9

113.7

107.4

97.9

46.8

43.7

58.2

28.4

22.0

24.3

38.8

38.6

31.6

23.9

26.3

19.7

Българска Мурра (бивол)

5380

5310

-1%

Каракачанска овца

1693

6394

278%

Картофи

Копривщенска овца

907

385

-58%

Винено грозде

Сакарска овца

4346

3452

-21%

Овощни култури

Котленска овца

504

В процес на издирване

-100%

Странджанска овца

325

В процес на издирване

-100%
-100%

Свищовска овца

78

В процес на издирване

Местна Старозагорска овца

521

750

44%

Местна Карнобатска овца

232

250

8%

65

1864

2768%

693

1692

215%

Тетевенска овца
ЗападноСтаропланинска овца (Брезнишка)
Брезнишка овца
Софийска (ЕлинПелинска) овца

490
827

1100

33%

Зеленчуци
24.2
24.2
31.4
* Технически (индустриални) култури включват влакнодайни култури (лен, памук, коноп и др.), тютюн, хмел и др.

Продукция от растениевъдството, хил. тонове
Продукция

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо зърнени

3 201.9

7 015.6

6 427.2

7 136.4

7 520.4

6 988.0

- Пшеница

2 390.6

4 632.2

3 976.9

4 094.6

4 458.5

4 455.1

- Царевица

312.9

1 368.3

1 290.8

2 047.4

2 209.2

1 717.8

- Ечемик

419.8

878.0

858.7

833.3

707.0

661.9

Слънчоглед

564.4

1 300.7

1 318.0

1 536.3

1 439.7

1 387.8

СредноСтаропланинска овца

8359

9298

11%

Рапица

93.0

231.2

235.5

544.8

519.9

271.0

Среднородопска овца

4169

5574

34%

Картофи

298.7

353.1

231.7

251.2

232.3

151.3

Медночервена овца

2984

5836

96%

Винено грозде

324.1

307.6

245.4

210.4

228.5

251.4

Дъбенска овца

3000

5941

98%

Овощни култури

104.6

90.7

106.2

152.1

163.1

123.6

Реплянска овца

1500

1682

12%

Зеленчуци

483.6

498.3

493.1

498.3

447.3

377.0

Бяла маришка овца

654

646

-1%

Вакла маришка овца

694

3299

375%

Североизточна българска тънкорунна овца

211

Тракийска тънкорунна коза

190

Старопланински цигай
Дългокосместа коза

Брой на селскостопанските животни (хил. бр.)

2601

Карнобатска тънкорунна коза

Вид животни

3518
400

Калоферска дългокосместа коза

Източник: за общи данни - „Агростатистика”, МЗХ; за овощни култури - МЗХ, отдел „Агростатистика“,
анкета „Производство на плодове в България“; за останалите данни – „Евростат“

688%
1885

535.3

в т.ч. крави

349.9

330.4

312.7

332.3

336.3

323.0

в т.ч. крави за мляко

335.9

314.7

296.8

313.6

313.2

294.5

Свине

888.6

783.7

729.8

664.0

608.3

531.0

70.4

62.0

56.5

54.2

53.4

48.8

2 021.9

1 849.7

1 761.1

1 724.3

1 796.0

1 655.2

Овце и кози

Местна дългокосместа коза

304

в т.ч. овце и кози майки

Дунавска бяла свиня
Кракачански кон

Птици – общо
-83%

в т.ч. кокошки носачки и подрастващи носачки

3702
2349

2730%

165

300

82%

Дунавски кон

90

126

40%

Плевенски кон

35

45

29%

Българско кафяво говедо

3000

Българско сименталско говедо

100

Българско червено говедо

100

Родопски цигай

1200

Източник: ПРСР 2007 - 2013; данни на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

68 | Общата селскостопанска политика на ЕС 2014 - 2020

1 639.4

1 553.3

1 438.6

1 371.0

1 446.1

1 395.9

18 698.0

17 548.0

17 400.0

15 934.0

14 655.0

15 260.0

9 252.0

8 798.0

8 779.0

7 800.0

6 627.0

6 338.0

Източник: за свине майки, овце и кози майки и птици - „Агростатистика”, МЗХ; за другите данни - „Евростат“
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Източнобългарски кон

2012

567.5

515

1344

2011

553.7

Българска виторога дългокосместа коза

2815

2010

547.9

в т.ч. свине майки

8000

2009

574.1

447

Източнобалканска свиня

2008

611.0

Калоферска дългокосместа коза (Малашевски тип)

Българска бяла млечна коза

2007

Говеда

Продукция от животновъдството
Продукти

Мярка

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Говеждо и телешко месо в кл. т

хил. т

21.8

19.9

21.9

19.6

20.9

20.4

Свинско месо в кл. т

хил. т

76.3

73.8

73.7

70.5

72.5

73.2

Овче месо в кл. т

хил.т

21.3

20.9

17.4

17.0

15.9

13.8

Птиче месо в кл. т

хил. т

116.4

108.6

130.2

106.9

103.9

107.6

млн. бр.

1 579.3

1 508.0

1 429.2

1 437.5

1 185.0

1 174.4

Краве мляко

Яйца

млн. l

1 114.9

1 109.9

1 042.1

1 091.6

1 093.0

1 093.0

Овче и козе мляко

млн. l

167.1

160.9

146.9

141.2

146.4

140.7

Източник: „Агростатистика”, МЗХ, „Евростат“
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Кога се кандидатства

Речник

1. За директни плащания (първи стълб на ОСП)
Всяка година в началото на март стартира кампания за прием на заявления по схемите и мерките за директни
плащания. Земеделските стопани подават заявленията си за подпомагане в общинските служби по земеделие. По
правило крайният срок за подаване на заявления без санкции за закъснение е средата на май. Приемът приключва в
началото на юни, като субсидията се намалява с 1% за всеки просрочен работен ден след обявения срок за подаване на
заявления без санкции. Земеделските стопани кандидатстват с едно и също заявление за всички схеми за подпомогане по първия стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) – директните плащания, а също и по агроекологичните мерки от Програмата за развитие на селските райони (втория стълб на ОСП).
Предвиденото подпомагане в кампанията за директни плащания през 2015 г. е 720 млн. евро, или приблизително 1.4
млрд. лв. Финансовият ресурс по Схемата за единно плащане на площ е близо 306 млн. евро. За “зелени плащания” са
предвидени над 237 млн. евро, а за младите фермери - повече от 3.7 млн. евро.

2. за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г. през 2015 г. (втори стълб на ОСП) - График за прием на заявления
Март

Април

Май

Юни

МЯРКА
02-08

07-15

16-22

23-29

30-05

06-12

13-19

20-26

27-03

04-10

11-17

18-24

25-31

01-07

08-14

15-21

22-28

29-05

Мярка 10 „Агроекология и климат“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и
Рамковата директива за водите“
Мярка 13 „Плащания за райони, изправени
пред природни или други специфични
ограничения“
Подмярка 2.1 „Консултантски услуги за
земеделски и горски стопани“
Обявяване на прием на заявления за
подпомагане по подмярка 2.2 „Създаване
на консултантски услуги“
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и
маркетинг на селскостопански продукти“
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“
Юли
МЯРКА

06- 13-19 2012
26

Август
2702

0309

1016

1723

Септември
2430

3106

0713

1420

Октомври
2127

2804

05- 12-18 1911
25

Ноември
2601

0208

0915

1622

Декември
2329

3006

0713

1420

2127

2803

Мярка 10 „Агроекология и климат“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и
Рамковата директива за водите“
Мярка 13 „Плащания за райони, изправени
пред природни или други специфични
ограничения“
Подмярка 2.1 „Консултантски услуги за
земеделски и горски стопани“
Обявяване на прием на заявления за
подпомагане по подмярка 2.2 „Създаване
на консултантски услуги“
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“

Активен фермер
Съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) 1307/2013 от 2015 г. директните
плащания ще бъдат отпускани само на
активни фермери. Дефиницията за активен фермер предвижда да не могат да
получават директни плащания физически
и юридически лица, чиито земеделски
площи са основно (над 50%) площи,
естествено поддържани в състояние,
подходящо за паша или обработка и
върху които не се извършват минимални
земеделски дейности.
В Регламент (ЕС) 1307/2013 е определен
негативен списък от лица, на които няма
да бъдат отпускани директни плащания:
физически и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги,
водни съоръжения, услуги в сферата на
недвижимите имоти, спортни игрища и
места за отдих.
С национално решение негативният списък за България е допълнен с държавни и
общински органи, учреждения и юридически лица, които обслужват дейността на
държавен или общински орган.
Лицата от негативния списък мога да
получат директно подпомагате, ако
докажат едно от следните обстоятелства:
1. годишният размер на директните
плащания, определен съгласно чл.12 от
Регламент (ЕС) №639/2014 на Комисията,
е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето
2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през
най-близката данъчна година, за която са
налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия
размер на приходите на лицето. Данните ще бъдат проверявани чрез финансовите отчети и данъчните декларации
на лицата.
3. юридическите лица и едноличните
търговци - че основната им дейност,
съгласно кода на икономическа дейност
на лицето, определен в Търговския регистър, е упражняване на селскостопанска
дейност.
4. юридическите лица, които не са търговци и физическите лица че техният
предмет на дейност, основна икономическа дейност или упражнявана дейност,
съгласно регистър БУЛСТАТ е упражняване на селскостопанска дейност.
Изискванията за активен фермер не се
прилагат за земеделски стопани, които
за предходната година са получили директни плащания под 3000 евро.
Диверсификация на културите
Включва изискване за отглеждане на няколко различни култури в стопанството
с цел избягване на монокултурното производство. Прилага се при стопанства с
размер на обработваемата земя над 10
хектара.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и
маркетинг на селскостопански продукти“
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“

• Стопанства с обработваема земя
между 10 ха и 30 ха трябва да отглеждат
поне две култури, като основната култура да не заема повече от 75% от общата
обработваема площ
• Стопанства с обработваема земя над
30 ха следва да имат поне три култури.
Основната култура не следва да бъде
на повече от 75% от обработваемата
площ. Двете основни култури не трябва
да заемат повече от 95% от обработваемата земя.
За целите на диверсификацията „култура“ означава всяко едно от следните
определения:
• Различните родове, определени в ботаническата класификация на културите
• Култура от който и да е от видовете
при Brassicaceae (Кръстоцветни/Зелеви),
Solanaceae (Картофови) и Cucurbitaceae
(Тиквови)
• Земя, оставена под угар (без производство)
• Tреви и други тревни фуражи.
Изключения от изискването за диверсификация на културите:
• Когато повече от 75 % от обработваемата земя е оставена под угар или
се използва за производство на трева и
тревни фуражи, при условие че оставащата обработваема земя не надхвърля
30 хектара
• Когато повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ
или под вода през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите, при
условие че оставащата обработваема
земя не надхвърля 30 хектара.
Изчисляване на дяловете на различните
култури за целите на диверсификацията:
Съобразно националната специфика и
традиционните практики при отглеждането на различните видове култури
и с оглед на спазване на изискването за
наличието на всички заявени култури, за
целите на диверсификацията е определен период на проверка – от 15 май до 15
юли на годината на кандидатстване.
Поддържане на съществуващи
постоянно затревени площи
Държавата има задължение да определи
екологично чувствителни постоянно
затревени площи (ПЗП) в зоните по
„Натура 2000“ и да въведе забрана за разораване на тези площи от земеделските
стопани.
Земеделските стопани не трябва да преобразуват и/или разорават постоянно
затревените площи, разположени в тези
зони. Държавата трябва гарантира, че
съотношението на постоянно затревените площи спрямо общата земеделска
площ, декларирана от земеделските стопани, не намалява с повече от 5%.
Слой „Постоянно затревени площи“ е
нормативно определен в Закона за подпо-

магане на земеделските производители
и въвежда забрана за преобразуването и
разораването от земеделските стопани
на постоянно затревените площи, включени в слоя.
Екологично насочени площи (ЕНП)
Поддържането на екологично насочени
площи ще се прилага от 2015 г. при
стопанства с обработваема земя над
15 ха. Най-малко 5% от декларираната
обработваема земя следва да е заета
от екологично насочени площи. Съобразно националната специфика България
ще прилага пълния списък ЕНП, които са
установени в Регламент (ЕС) 1307/2013, с
изключение на традиционните каменни
стени, горско-земеделски системи и залесени територии. Като екологично насочени площи ще се отчитат следните
площи: земя, оставена под угар; тераси;
особености на ландшафта:
- живи плетове или обрасли с дървесна
растителност ивици с широчина до
10 м;
• отделни дървета с корона с диаметър,
не по-малък от 4 м
• дървета в редица с корона с диаметър,
не по-малък от 4 м и разстояние между
короните – до 5 м
• дървета в група, свързани от застъпващи се корони, и полски горички с максимална площ и в двата случая – 0.3 хa
• синори (полски граници) с широчина
между 1 и 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция
• езерца с размер до 0,1 хa с ивица крайречна растителност по протежение на
водата с широчина до 10 м в размера на
езерцата
• канавки с максимална ширина 6 м,
включително открити водни течения
за целите на напояването или отводняването
• буферни ивици
• ивици от допустими хектари по протежение на горски територии
• площи с дървесни култури с кратък
цикъл на ротация (тополи, върби, черна
елша, сребролистна липа, полски бряст,
леска, източен чинар и черница – въведени в номеклатурата за наименованието
на културите и техните кодове през
капания 2014)
• площи с междинни култури или зелена
покривка
• площи с азотфиксиращи култури. Списъкът на определените култури включва: нахут, детелина, бакла, леща, лупина,
грах, фий, еспарзета, звездан, соя, бурчак
(горчив фий), фъстък, люцерна (алфалфа),
боб (обикновен фасул), боб (апсержов боб,
вигна).
Допустимост на площите за
подпомагане
Допустими за подпомагане са земеделските площи, върху които се извършва

Източник: МЗХ. Програмата е индикативна, възможни са промени
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земеделско производство или се поддържат в състояние, което ги прави
подходящи за паша или обработване. За
поддържането на земеделската площ в
състояние, което да я прави подходяща
за паша или обработване, в съответствие с предназначението на площта,
трябва да бъде приложена поне една от
следните дейности:
• изораване
• дисковане
• подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти
• почистване и обработка с хербициди.
Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена
най-малко една почвена обработка до
31 май на годината на кандидатстване
и се поддържа максимална височина на
тревостоя от 0.5 м.
Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато:
• на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина
над 0.5 м (за клек и хвойна - независимо
от височината), които са с мозаечно
разположение
• на тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци,
ерозирали или оголени терени, които
заемат не повече от 10% от общата
площ на пасището след изключване на
неподходящите за подпомагане площи.
Постоянно затревени площи са:
• Постоянните или временни пасища,
които са допустими, в случай че се използват за паша на минимум 0.15 животински единици на хектар
• Ливадите за косене, които са допустими при поддържане на максимален
тревостой от 0,7 м във всеки момент
от годината
• Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, които са допустими при поддържане на максимален
тревостой от 0,35 м във всеки момент
от годината.
Установена площ
• Площта на парцелите, отговаряща
на определението за допустим хектар,
идентифицирана посредством административни проверки или проверки на

място (в това число класическо измерване на терен или разграничаване посредством дистанционни методи)
• Основа за калкулация за зелени плащания - установената площ по Схемата за
единно плащане на площ.
Колективна инвестиция
Колективните инвестиции имат за цел
да подобрят сътрудничество между
производителите чрез предприемане на
по-ефективни и икономически изгодни
инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и други. Проектите за колективни инвестиции ще са с
по-високо подпомагане.
Интегриран проект
Интегрираните проекти могат да се
разделят най-общо на два вида:
• Проекти, в които са комбинирани няколко вида дейности, които могат да се
финансират или чрез различни мерки от
ПРСР, или чрез една мярка с “по-широк
обхват”. Интегрираните проекти се
подават с един формуляр за кандидатстване и така се оценяват, като потози начин се предоставя възможност
за започване на всички дейности едновременно и постигане на добавената
стойност от интегрирането им. Ако
различните дейности са от различни
мерки, се спазват нивата и условията за
подкрепа за различните мерки.
• Проекти, обхващащи дейности от
различните фондове на ЕС, като в този
случай всяка дейност се финансира по
съответния фонд.
Стандартен производствен обем
(СПО)
Това е нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, което по дефиниция означава
стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден
район за всеки земеделски продукт. Това
е аналогия на размера на икономическите единици от предходните програми.
Стопанствата условно се разделят на
три групи:
• Стопанства със стандартен производствен обем от 2000 до 7999 евро
• Стопанства със стандартен произ-

водствен обем от 6000 до 7999 евро
• Стопанства със стандартен производствен обем над 8000 евро.
СПО не включва директните плащания,
данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни
цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период по
таблица, предоставена от Министерството на земеделието и храните.
Иновация
Иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или
значително подобрен продукт (стока
или услуга), нов процес, нов маркетингов
метод или нов организационен метод,
организацията на работното място
или външни връзки, които водят до
повишаване на икономическа, социална и
екологична ефективност.
Къса верига на доставки
Верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически
оператори, поели ангажимент да си
сътрудничат и посветени на местното
икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработвателни и
потребители.
Местни пазари
Пазари в радиус 75 км от стопанството
на произход на продукта, в който радиус
трябва да се осъществяват както преработката, така и продажбата му на
крайния потребител.
Клъстер
Групиране на независими предприятия,
включително новосъздадени предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и консултативни органи и/
или научноизследователски организации,
които целят да стимулират икономическата/иновативната дейност чрез утвърждаване на усилено взаимодействие,
споделянето на съоръжения и обмена на
знания и експертен опит, както и чрез
ефективно допринасяне за трансфера
на знания, свързването в мрежа и разпространяването на информация сред
предприятията в клъстера.

Полезни адреси
Европейски парламент - http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
Европейска комисия - http://ec.europa.eu/
Представителство на Европейската комисия в България http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm
Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg/
Министерство на земеделието и храните
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
Програма за развитие на селските райони
http://prsr.government.bg/
Държавен фонд “Земеделие“ – Разплащателна агенция
http://www.dfz.bg/

Национална служба за съвети в земеделието http://www.naas.government.bg/
Национална селска мрежа - http://www.nsm.bg/
Бюлетин на Европейската мрежа за развитие на селските райони http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/rural-news/en/
rural-newsflash_en.cfm
Селскостопанска академия - http://www.agriacad.bg/
Българска агенция по безопасност на храните http://www.babh.government.bg/
Изпълнителна агенция по горите - http://www.dag.bg/
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