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Eвропейско законодателство за прилагане на политиката за развитие на селските райони

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските 
райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1974/2006 НА КОМИСИЯТА за определянето на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане 

на развитието на селските райони от ЕЗФРСР

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1975/2006 НА КОМИСИЯТА за определяне на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на 
прилагането на процедури за контрол, спазване по както и кръстосано отношение на 

мерките за подпомагане на развитието на селските райони.
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Цели на ПРСР (2007-2013г.): 
Повишаване на конкурентоспособността на земеделието, горите и преработвателната 
промишленост, изграждане на местен капацитет и партньорства, разнообразяване на 
икономиката и подобряване качеството на живот в селските райони, опазване на 

биологичното разнообразие и водните ресурси.

Общ бюджет: 
3,279 млрд. евро (ЕС – 2,642 млрд. евро; национално съфинансиране – 637 млн. евро).

Управляващ орган: 
Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони.”

Прилагащ орган: 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Бенефициенти: 
Земеделски производители, общини, читалища, малки и средни предприятия и ЮЛ с 

нестопанска цел. 
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Основна функци – географски обхват

Прилагане на националния стратегически план за постигане на заложените в него 
цели, чрез съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси:

Ос 1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски 
сектори” – мерките се прилагат на територията на цялата страна

Ос 2 “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на 
земята) – в различни райони

Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на 
селската икономика – за проекти в селските райони

Ос 4 “ЛИДЕР” – на териториален принцип

Техническа помощ

Доплащания към директните плащания.

Период на прилагане:
Одобрение на проекти - до 31.12.2013 г.
Изплащане на проекти - до 31.12.2015г. 

Програмата се прилага на цялата територия на Република България



Приоритетни оси на ПРСР 2007 – 2013 г. 

Прилагане на националния стратегически план за постигане на заложените в него цели, 
чрез съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси:

Ос 1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски 
сектори”- три групи мерки насочени към:

- Преструктуриране и модернизиране на технологичната база и насърчаване наиновациите; 
- Подкрепа за адаптиране структурата на стопанствата и за кооперирането;

- Повишаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал.

Ос 2 “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на 
земята) - две групи мерки насочени към:

- Разширяване на устойчивото управление на земеделските земи; 
- Насърчаване на устойчивото управление на горите и горския фонд. 

Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската 
икономика” - три групи мерки насочени към:

- Подобряване на качеството на живот в селските райони;
- Насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в селските райони.

Ос 4 “ЛИДЕР – две групи мерки насочени към:
- Създаване на местен капацитет за прилагане на подхода Лидер
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Кандидати за подпомагане 
Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по 

производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на 
продукцията за продажба;

Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на 
производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или 
съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за 

продажба;
Изисквания към кандидатите  по мярка 121

• регистрация като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските производители.

• икономическият размер на стопанството да бъде поне 1 икономическа единица.

• едноличните търговци и юридическите лица – търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията 
по вписванията;

юридическите лица да са:

• получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на 
земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

• регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, или да са 
държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;

• функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за 
предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, 

преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности.
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Размер на помощта

• 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на 
местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 

• 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън 
обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

• 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони и/или в 
обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000; 

40 % от общите допустими разходи за земеделските производители.
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро

Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата 

равностойност на  1 500 000 евро

По мярката са определени следните гарантирани бюджети:

• най-малко 15 % от общия бюджет по мярката се заделят за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО;
• най-малко 15 % от общия бюджет по мярката се заделят за привеждане на съществуващите земеделски 

стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
• най-малко 15 % от общия бюджет по мярката се заделят за привеждане на съществуващите земеделски 
стопанства от други животновъдни секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите 

на Общността;
• най-малко 5 % от общия бюджет по мярката се заделят за инвестиции за специални съоръжения и механизация, 

сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към 
биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на 

Съвета.
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Реализация на проекта и видове плащания

Одобрените проекти се реализират в срок от 24 месеца от сключване на договора. Този срок може
да бъде удължен с 1 г. при проекти включващи СМР и трайни насаждения

Авансово плащане

• Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата 
равностойност на 1500 евро. 

• до 50% от общия размер на одобрената финансова помощ

• При авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от 
стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама 
поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението 
на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 

110 % от стойността на авансовото плащане.
Междинно плащане

• Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

• Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие 
че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро. 

• Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на 
крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.
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Изисквания към кандидатите  по мярка 123
Финансова помощ се предоставя на ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които 

са:

• Микро, малки или средни предприятия

• Междинни предприятия

При преработка/маркетинг на горски продукти помощта е лимитирана само за микро-предприятия

Размер на помощта

• 50 % от общия размер на одобрените разходи - за микро, малки или средни предприятия

• 25 % от общия размер на одобрените разходи за междинни предприятия

• Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 10 000 евро.

• Максималният размер за един кандидат е 4 000 000 евро.

Финансовата помощ се увеличава с 10% за инвестиции в:
1. сектор мляко и млечни продукти;

2. сгради и оборудване в сектора за производство на енергия чрез преработка на биомаса;
3. сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на 

собствените енергийни нужди на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството;

5. сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието.
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Реализация на проекта и видове плащания

Одобрените проекти се реализират в срок от 24 месеца от сключване на договора. 

Авансово плащане

• Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата 
равностойност на 2000 евро. 

• до 50% от общия размер на одобрената финансова помощ

• При авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от 
стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама 
поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението 
на задължението по авансовото плащане на длъжника - ползвател на помощта, в размер 

110 % от стойността на авансовото плащане.
Междинно плащане

• Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

• Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие 
че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро. 

• Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на 
крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.
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Допустими за подпомагане сектори по мярката
• мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, 

наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

• месо и месни продукти;

• плодове и зеленчуци, включително гъби;

• пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 
пчелен мед и пчелни продукти;

• зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб 
и тестени изделия;

• растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на 
маслиново масло;

• технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

• готови храни за селскостопански животни (фуражи);

• гроздова мъст, вино и оцет;
• производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти

Правила за режим “de minimis”
За преработка на продукти от Приложение № 1 по чл. 32 от Договора за създаване на ЕО в продукти извън него и за 
преработка и/или маркетинг на горски продукти задължително се прилага режим “de minimis”, т.е. помощта се 
предоставя в съответствие с условията и разпоредбите на  Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. 

за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ



Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности” – Наредба №30/11.08.2008 год.
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Географски обхват и цели на мерки 311 и 312 от ос 3 на ПРСР
Мерки 311 и 312 се прилагат на територията на селските райони в Република България, общо 231 

селски общини.
Обща цел на мерките от ос 3 “Качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските 

райони” на ПРСР: 
Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските 

райони
Мярка 311 – цели и кандидати

Цели:  
1. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;

2. насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите на 
населението в селските райони;

3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.
Кандидати: земеделски производители от селските райони на страната

Мярка 312 – цели и кандидати
Цели:  

1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за 
неземеделски дейности в селските райони; 

2. насърчаване на предприемачеството в селските райони;
3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм в селските райони.

Кандидати: новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в 
неземеделски сектори в селските райони
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Примерни дейности подпомагани по мярка 311 и 312
•развитие на селски туризъм;

•местно занаятчийство;

•развитие на социални услуги за населението в селските райони; 

•създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;
•производство и продажба на възобновяема енергия;

•преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене и т.н.;

•услуги – отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, 
транспортни услуги и т.н.

Размер на помощта
• Финансовата помощ е в размер на 70%, а в случаите на проекти за производство и продажба на енергия от 
възобновяеми енергийни източници е в размер на 80% от одобрените разходи, но не повече от левовата 

равностойност на 200 000 евро;

• Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро; 

• Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за 
производство на енергия от възобновяеми източници - 1 000 000 евро;
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Реализация на проекта и видове плащания

Одобрените проекти се реализират в срок от 24 месеца от сключване на договора. 

Авансово плащане

• Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 
евро. 

• до 50% от общия размер на одобрената финансова помощ

• При авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на 
авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се 
задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на 

длъжника - ползвател на помощта, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане
• Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

• Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер 
надвишава левовата равностойност на 2000 евро. 

• Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за 
извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.



Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г.  
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Благодаря за вниманието!

Допълнителна информация:
http://prsr.government.bg/

http://www.dfz.bg/

Министерство на земеделието и храните
Дирекция

“Развитие на селските райони”


