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Схема за държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в 
земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна 

земеделска продукция“ за 2022 г. 
 
 

Срок за кандидатстване: От 08.03 – 08.04.2022 г. 
 
 

Важно: Критерий за оценка – Първи по ред, първи по право!!! 
 
 
 
Цел на процедурата: 
 

Схемата има за цел подобряване на общата производителност и устойчивост на 
стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или 
подобряване и пренасочване на производството.  

Субсидията покрива част от разходите за машини, оборудване, линии за 
подготовка, охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудване и съоръжения за 
защита от слана и градушки при производство на собствена първична земеделска 
продукция в сектор “Растениевъдство“. 
 

 
Обща стойност на финансова помощ по процедурата – 10 000 000 лв.  

Максимален размер на допустимите разходи по процедурата за един кандидат – 
120 000 лв., но не повече от: 
 

- 50 000 лв. за оборудване за силозни стопанства; 
- 24 000 лв. за закупуване на бокспалети, каси и щайги 

 
Интензитет на финансиране –  50 %. 

Допустими разходи за: 

 

- Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии 
необходими за подготовка за продажба – приемане, сортиране, калибриране, 
пакетиране, опаковане, етикиране. 

- Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии 
необходими за охлаждане и/или съхранение – хладилно оборудване, хладилни 
камери, хидрокулери, вакуумкулери, техника и оборудване за складиране 
използване в складовото стопанство на кандидата (електрокари, мотокари, 
газокари, стакери, транспортни колички, стелажи и други), бокспалети, каси, 
щайги за многократна употреба; 

- Закупуване и/или инсталиране на машини, съоръжения за защита от слана и 
градушки. 
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Допустими кандидати за финансиране: 
 

- Регистрирани земеделски стопани по реда на наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за 
период най-малко от 3 последователни предходни години, като през целия 
период да са се занимавали с растениевъдство; 

- Да отговарят на критериите за малки и средни предприятия; 
- Да не са предприятия в затруднено положение; 
- ЕТ и юридически лица – търговци да са вписани в търговския регистър; 
- ЕТ и юридически лица-търговци да не са в производство по ликвидация; 
- Да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет. 
- Да са организации и групи на производители признати със заповед на министъра 

на земеделието, храните и горите. 
 
Срок за изпълнение на одобрените проекти – до 9 месеца от сключване на договор 
за предоставяне на държавна помощ.  

 

Източник на информация: https://www.dfz.bg/bg 

 

https://www.dfz.bg/bg

