
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) 



 Целта на мярката е да се подкрепи прилагането на интерактивни иновационни 

модели  за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации 

(ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, да се насърчи 

сътрудничеството за разработване на нови продукти, практики, процеси и 

технологии и да се стимулира икономически обосновано развитие на къси 

вериги на доставки, местните пазари и местните хранителни вериги.  
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 Мярката ще се прилага със следните подмерки: 

 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни 

групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност 

и устойчивост; 

 16.2. Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови 

продукти, практики, процеси и технологии 

 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество 

между участниците във веригата на доставки за изграждането 

и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. 

Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, 

свързани с развитието на късите вериги на доставки и 

местните пазари. 
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Подпомагането по подмярката е насочено към къси вериги на 

доставки и местни пазари. 

• „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 от 75 км от стопанството на 

произход на продукта, в който радиус трябва да се 

осъществяват, както преработката, така и продажбата му на 

крайния потребител. 

  

 

Мярка 16 СЪТРУДНИЧЕСТВО  
ПОДМЯРКА 16.4. ПОДКРЕПА ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА КЪСИ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИ И МЕСТНИ 

ПАЗАРИ 
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Подпомагането е в съответствие с условията на 

Закона за храните и Наредба №26 от 14.10.2010 г. за 

специфичните изисквания за директните доставки на 

малки количества суровини и храни от животински 

произход. 

Подпомагат се организации, които изпълняват 

колективни проекти и се определят за нуждите на 

подмярката като: 

•      Обединение за къса верига на доставки или 

•      Обединение за местен пазар  
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Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси 

вериги на доставки и на местни пазари, които отговарят на 

определенията в подмярката. 

За да са допустими за подпомагане дейности за популяризиране 

трябва да изпълняват минимум следните условия: 

• да уведомяват потенциалните потребители, че дадена къса 

верига на доставки или даден местен пазар съществуват; 

•  да представят ползите от покупките от конкретна къса верига 

на доставки или конкретен местен пазар; 

• подпомагането за популяризиране е част от проект за 

развиването на конкретна къса верига на доставки или на 

конкретен местен пазар. 
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Бенефициентите са 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 по Закона за задълженията и договорите, 

които осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество 

за изграждането и развитието къси вериги на доставки или за 

изграждането и развитието на  местни пазари. 

При 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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ПОДМЯРКА 16.4. - Бенефициенти 
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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. 
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Участниците в обединението представят колективен  проект за 

сътрудничество, в който е посочено следното: 

•  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. 
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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 – 

5 000 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; 
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стандартни разходи с размер на сумата  по дейности: 

• 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.  
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ПОДМЯРКА 16.4. – Допустими разходи 
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За разходите за проучвания, разходите за 

стимулиране на интерес и приобщаване към 

сътрудничеството и за текущите разходи 

максималният интензитет на помощта е 50%, 

съгласно част 3.10 от Насоки на Европейския съюз за 

държавната помощ в секторите на селското и 

горското стопанство и в селските райони за периода  

2014-2020 г. (2014/C 204/01) и ще бъде в съответствие с 

нотифицирана държавна помощ. 
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ПОДМЯРКА 16.4. – Суми и проценти на подкрепата 
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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, 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  500 000 евро и 

ще бъде в съответствие с нотифицирана държавна 

помощ.  
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ПОДМЯРКА 16.4. Суми и проценти на подкрепата 
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Критериите се базират на следните принципи  и 

характеристики: 

Оценка на териториалния обхват на проекта   

Приоритет - проекти, които се изпълняват в 

планински райони. 

 Оценка на  участниците  в проекта 

Приоритет - 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 50 %. 
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Оценка на видовете продукти, включени в обхвата на 

сътрудничеството   

Приоритет - проекти, които са за секторите производство или 

преработка на плодове и зеленчуци и/или производство и 

преработка на продукти от животински произход 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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