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АКТУАЛНО       

Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” е 
отворена за кандидатстване до 2 март 2022г. 

Цел на подмярката:  

 икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспо-

собни единици; 

 ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства; 

 подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени. 

Общ бюджет на процедурата: 39 116 000 лева  

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат: 15 000 евро (29 337 лв.). 

Допустими кандидати:  

 физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена 

отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон 

и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, регистрирани като земеделски стопани; 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

брой 11, ноември 2021 г. 

В този брoй:  

АКТУАЛНО 

 Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” е отворена за кандидатстване до 
2 март 2022г. 

 Отворена за кандидатстване е подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” 

 От 4 януари се отваря приемът по Пчеларската програма за 2022 г. 

 Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони 

 Девет банки са заявили интерес към новия ресурс на Фонда на фондовете по програма 
„Възстановяване“ 

 България ще получи близо 139 млн. евро по инструмента REACT EU за 2022 г.  

 Над 617 млн. лв. са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийно 
обновяване на сгради, в това число и за сектор Туризъм  

 Отворени са първите конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“ 

 Стартира Програма Interreg Euro-Med  

ОТ РЕГИОНА  

 Приключи информационната обиколка на ОИЦ– Кюстендил в област Кюстендил 

  

https://www.eufunds.bg/bg/node/55
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 имат икономически размер на стопанството, из-

мерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 

2000 евро и 7999 евро включително; 

 са собственици и/или ползватели на цялата на-

лична в земеделското стопанство земя. 

 

Приоритетно ще бъдат подпомагани земеделс-

ки стопани, които: 

 имат завършено средно и/или висше образова-

ние в областта на селското стопанство, ветери-

нарната медицина или икономическо образова-

ние със земеделска насоченост; 

 Проекти осигуряващи устойчиво развитие на 

      земеделското стопанство; 

 Проекти за дейности, които се изпълняват в чув-

ствителни сектори; 

 Проекти свързани с производството на биоло-

гично сертифицирани селскостопански продук-

ти; 

 Проекти, които допринасят за устойчиво и циф-

рово икономическо възстановяване; 

 Проекти на земеделски стопанства разположени 

в планински райони и/или Натура 2000. 

 

 

Цел на подмярката:  

 подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства; 

 насърчаване на заетостта; 

 насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово 

икономическо възстановяване. 

Общ бюджет по процедурата: 24 447 500,00 лв. 

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностой-

ност на 25 000 евро.  

Допустими кандидати: физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена 

отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, регистрирани като земеделски стопани и имат: 

 икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;  

 са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; 

 са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъд-

ната дейност 

Приоритетно ще бъдат подпомагани земеделски стопани, които: 

 имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната 

медицина или икономическо образование със земеделска насоченост; 

 Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство; 

 Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори; 

 Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти; 

 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване; 

 Проекти, чрез които се създава устойчива заетост  

 
Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2022г. 

Пълният пакет документи е качен на ИСУН 2020 

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПОДМЯРКА 6.1 

“СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ” 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486
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От 4 януари се отваря приемът по Пчеларската програма за 2022 г. 

 

На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната програма по 

пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г. За 2022 г. финансовият ресурс е 8 073 092.57 

лева. 

    Документи за финансовата 2022 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по 

постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продъл-

жи до 17 януари 2022 г. Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет 

страницата на ДФЗ. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 

2020 – 2022 г. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осве-

домят и на място в областните дирекции на Фонда, както и в Централното управление на ДФЗ в отдел 

„Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“. 

    Мерки Б, Г и Д от НПП 2020 – 2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата за извършване на 

лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите 

ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към 

подвижното пчеларство. 

    За новия прием през 2022 г., с изменение на Наредбата от м. октомври 2021 г., се добавят нови видове 

инвентар, които стопаните могат да закупят. Пчеларите могат да кандидатстват и по Мярка Г „Изследване 

на проби от хранителните запаси на пчелните семейства /мед, прашец/ за остатъчни количества вещества 

от пестициди над пределните норми“. Досега мярката беше достъпна само за сдружения и организации. 

    Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Г 

от Национална програма по пчеларство от 4 до 17 януари 2022 г. Отворена е и мярка Е дейност 3 

„Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“. Документи по тези 

мерки ще се приемат в централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 

     Приемът по мерките от НПП 2020 – 2022 г. се осъществява съгласно заповед на изпълнителния дирек-

тор на институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА. 

                                                                                                                                             Източник: МЗХГ 

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане 

на кредити в селските райони 

Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов 

инструмент „Финансиране в селските райони“.   

Средствата по инструмента са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и са в размер на 38 млн. лева. Очаква 

се към публичния ресурс избраната от Фонда на фондовете финансова институция да добави още толкова 

частен капитал, с което общата сума на заемите да надхвърли 70 млн. лева.  

Инструментът е насочен към земеделски производители и малки и средни предприятия, развиващи бизнес 

в селските райони, които ще имат възможност да се възползват от финансиране по инструмента до 31 де-

кември 2023 г. 

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-4-2022-/?fbclid=IwAR3-GHBR_yd3EJGFsTqGvBJGytxR0vMgifqJ_ISB7cm417guRB9ikD8yPSQ
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Кредитите ще се предоставят за земеделски и незе-

меделски дейности в селските райони за повишава-

не конкурентоспособността на селскостопанския 

сектор, както и за насърчаване на социалното при-

общаване и подкрепата за устойчиво развитие на 

земеделските стопанства. 

Инструментът ще обхване както нови самостоятелни 

инвестиции, така и кредити за съфинансиране на 

проекти, подкрепени с безвъзмездни средства със 

следните характеристики на финансирането: 

 нисколихвени кредити в евро или лева при об-

лекчени условия за инвестиционни цели и за 

оборотни средства, които допълват инвестиция-

та и са свързани с нея; 

 размер на кредитите за инвестиция до 2 млн. 

лева. Допълващо оборотно финансиране до по-

високата от следните стойности: 30% от общата 

инвестиция към съответния краен получател или 

391 166 лева, при спазване на изискванията и 

ограниченията за държавна помощ; 

 срок на погасяване до 10 години; 

 ниски лихви на финансирането, като върху 

средствата от ПРСР няма да се начислява лихва 

и такса управление; 

 ниско изискване за самоучастие на краен полу-

чател. 

След подписването, предстои структурирането на 

продукта по инструмент „Финансиране в селските 

райони“ от страна на Първа инвестиционна банка и 

старт на активното му предлагане към крайни полу-

чатели. 

                                        Източник: ФМФИБ 

ДЕВЕТ БАНКИ СА ЗАЯВИЛИ ИНТЕРЕС КЪМ НОВИЯ РЕСУРС НА 

ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ ПО ПРОГРАМА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

Средствата са осигурени от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, по линия на REACT-EU, поради големия инте-

рес и бързото реализиране на първоначалния ре-

сурс. 

Общите допълнителни средства, които Фондът на 

фондовете ще предостави за Гаранционен лимит, 

възлизат на 96 170 000 лв, като заявеният от бан-

ките интерес превишава значително този размер.  

Програма „Възстановяване" дава възможност на де-

еспособните фирми да продължат да се развиват. 

Условията на гаранцията подсигуряват кредитите 

да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална 

административна тежест и без необходимост от ма-

териалното им обезпечаване.  

Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредит-

ния риск на банките  партньори, произтичащ от 

създадения от всяка от тях портфейл от нови кре-

дити за малки и средни предприятия (МСП), с пок-

ритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален 

кредит.  

Основните предимства по Програма 

„Възстановяване“ са: 

 Достъпът до бизнес кредити на допустими бъл-

гарски МСП с минимум 3-годишна история; 

 Без изискване за материални обезпечения; нео-

безпечен кредит, с изключение на лични гаран-

ции, предоставени от собствениците; 

 Получаването на одобрение и възможност за 

усвояване в съкратени срокове; 

 Възможността за договаряне на 12-месечен гра-

тисен период; 

 Разсрочването на изплащането по главница до 

84 месеца; 

 Минимизирането на административната тежест 

за клиента; 

 Възможността за получаване на финансиране до 

3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 

2019 или 2020 г., според това за коя от години-

те оборотът е бил по-голям; до лимита, опреде-

лен по de minimis. 

 

                                     Източник:  ФМФИБ 

https://www.fmfib.bg/bg/news/182-fondat-na-fondovete-podpisa-dogovor-s-fibank-za-otpuskane-na-krediti-v-selskite-rayoni
https://www.fmfib.bg/bg/news/181-devet-banki-sa-zayavili-interes-kam-noviya-resurs-na-fonda-na-fondovete-po-programa-%E2%80%9Evazstanovyavane%E2%80%9C?fbclid=IwAR2rbiWGNjfg5D0-RYXPIK6_C6XIDZRcZEotDcPYvYbUngRCo1mcEyeHzo8
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БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ БЛИЗО 139 МЛН. ЕВРО ПО ИНСТРУМЕНТА REACT EU ЗА 

2022 Г.  

България ще получи близо 139 млн. евро по инструмента REACT 

EU. Това съобщи по време на заседанието на Комитета за наблю-

дение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си“ (2014-2020) Калоян Колев от отдел „Румъния и България“ в 

Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобща-

ване“ на Европейската комисия.   

По време на заседанието на Комитета за наблюдение бе направен 

преглед на напредъка по изпълнението на ОПРЧР (2014-2020), 

както и на подготовката на Програма Развитие на човешките ресурси (2021-2027). Ръководителят на Уп-

равляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов заяви, че мерките, разработени с подкрепата на Европейс-

ката комисия, са максимално ефективни и в унисон с нуждите на уязвимите групи. Той припомни, че ос-

новните приоритети в пандемията са свързани с подкрепа на здравните работници и осигуряване на 

възможности за сигурно и безопасно поддържане и предоставяне на социални услуги на уязвимите гру-

пи. Спасов допълни, че с европейски средства е оказана подкрепа за работещите в секторите, които бя-

ха затворени или претърпяха загуби по време на пандемията. На заседанието бяха представени и пре-

дизвикателствата за следващия програмен период и планираните мерки в ПРЧР (2021-2027), свързани с 

бъдещето на труда, зеления преход и дигитализацията, политиките за децата, негативните тенденции в 

демографските процеси, реформите в здравеопазването, несъответствието между търсени и предлагани 

умения и регионалните диспропорции.  

„ОПРЧР е много важна за социалния сектор в България. Страната се движи към зелена и дигитална ико-

номика, но има предизвикателства на труда, свързани с все по-малобройната работна ръка на пазара на 

труда, която се очаква в следващите десетилетия“, подчерта Йерун Юте, началник на отдел B/5 

„Румъния, България“, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той 

подчерта, че има препоръки за укрепване на възможностите за заетост, социално включване и интегра-

ция, социални услуги, по-ефективна подкрепа и достъп до здравеопазване и др. „Европейският съвет 

одобри редица цели за подобряване нивата на заетост, намаляване на хората в риск от бедност и осигу-

ряване на повече обучения на работното място, което да увеличи работните места с добавена стойност 

– това е важно за България, за да компенсира загубата на работна ръка“, изтъкна Юте.  

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев припомни, че е планирано полови-

ната от средствата за България от инструмента REACT EU да бъдат насочени основно за възстановяване 

на разходите в бюджета на Министерството на труда и социалната политика по вече стартиралата мярка 

„Запази ме +“ и осигуряване предоставянето на „Топъл обяд“ в периода 10 декември 2021 г. – юни 2022 

г.  

                                                                                                                                       Източник: esf.bg 

https://esf.bg/balgarija-shte-poluchi-blizo-139-mln-evro-po-instrumenta-react-eu-za-2022-g/?fbclid=IwAR3-GHBR_yd3EJGFsTqGvBJGytxR0vMgifqJ_ISB7cm417guRB9ikD8yPSQ
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Над 617 млн. лв. са заложени в Националния план за възстановяване и ус-

тойчивост за енергийно обновяване на сгради, в това число и за сектор      
Туризъм  

В изготвения от българското правителство Нацио-

нален план за възстановяване и устойчивост са 

предвидени няколко основни направления, по кои-

то сектор Туризъм ще бъде подпомогнат. Едно от 

тези направления е финансиране за енергийно об-

новяване на сгради, в което са планирани 617,6 

млн. лв., в т.ч. в областта на производството, тър-

говията, услугите, както и сгради от сектор тури-

зъм. 

Това стана ясно на среща в МРРБ, на министрите на 

регионалното развитие и  благоустройството Вио-

лета Комитова и на туризма Стела Балтова с предс-

тавители на туристическия сектор. На срещата бяха 

представени възможности за финансиране на про-

екти в туристическия сектор със средства от Нацио-

налния план за възстановяване и устойчивост. 

“Националният план за възстановяване и устойчи-

вост е инструмент, който ще подпомогне със средс-

тва да се възстанови туристическият бизнес в стра-

ната и дори да се надгради“, каза на срещата ми-

нистърът на туризма Стела Балтова и допълни, че 

сектор Туризъм намира много места в Плана, по 

които ще бъде подпомогнат. Като възможности за 

финансиране тя очерта изпълнението на проекти 

по компонент Нисковъглеродна икономика, Инвес-

тиция 1: Енергийна ефективност в сграден фонд. 

По този компонент са предвидени средства за про-

учвателни дейности за разработване на пилотен 

проект за комбинирано производство на топлина и 

електричество от геотермални източници. Туризмът 

е посочен и в Програмата за развитие на региони-

те, стана ясно още от думите на министър Балтова, 

като тук програмата подкрепя инфраструктурни 

мерки в редица услуги. Четвъртата възможност за 

финансова подкрепа е по Програмата за икономи-

ческа трансформация, по която обект на подпома-

гане ще са малки и средни предприятия от всички 

сектори на икономиката.  

Планът за възстановяване и устойчивост е възмож-

но да бъде одобрен до края на 2021 година, съоб-

щи министър Стела Балтова и допълни, че потенци-

алните бенефициенти трябва отсега да се подгот-

вят. 

На срещата заместник-министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Нина Стоименова 

представи възможности за финансиране на хотели-

ерския и ресторантьорския бранш и по Проект 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

нежилищния сграден фонд“, който е разработен от 

МРРБ и е включен в Стълб 2 „Зелена България“, 

компонент Нисковъглеродна икономика в Нацио-

налния план за възстановяване и устойчивост. Це-

лите на проекта са подобряване на енергийните 

характеристики на нежилищния сграден фонд; дос-

тигане на клас на енергопотребление „А“ чрез при-

лагане на енергоспестяващи мерки; намаляване на 

разходите за енергопотребление; постигане на 

30% спестяване на първична енергия за всеки 

обект и подобряване на условията в помещенията 

за предоставяне на услуги и за работа. Очаква се 

насоките за кандидатстване да бъдат обявени през 

първото тримесечие на следващата година.  

„За първи път Програмата за развитие на регионите 

през програмния период 2021 – 2027 г. ще финан-

сира и бизнеса“, съобщи на срещата заместник-

министърът и обясни, че микро, малки, средни и 

големи предприятия вече са допустими бенефици-

енти на конкурентен подбор и в регионалната 

програма. Тя обърна внимание на представителите 

на бизнеса, че част от правилата и подходите на 

финансиране в новата програма са различни от 

предходния програмен период. 

В днешната среща участваха представители на 

Българския туристически съюз, на Българския съюз 

по балнеология и СПА туризъм, на Българската 

асоциация на заведенията и на Българската хоте-

лиерска и ресторантьорска асоциация. 
 
 
                                       Източник: МРРБ  

 

https://www.mrrb.bg/bg/nad-617-mln-lv-sa-zalojeni-v-nacionalniya-plan-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost-za-energijno-obnovyavane-na-sgradi-v-tova-chislo-i-za-sektor-turizum/?fbclid=IwAR2oQ8AK8rj439hfV6vbsqQnIAJGpREVk4ZwLO4Uky0KE52RMS8iaGpMSJw
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Отворени са първите конкурси за подаване на про-
екти по програма „Цифрова Европа“ 

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкур-

си за подаване на предложения за проекти по прог-

рама „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти 

могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за 

следните 7 конкурса: 

 Конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен 

интелект“ 

 Конкурс „Ускоряване на най-доброто използва-

не на технологиите“ 

 Конкурс „Цифрова трансформация“ 

 Конкурс „Подготвителни дейности за изгражда-

не на пространство на данни“ 

 Конкурс „Сигурна квантова комуникационна ин-

фраструктура на ЕС (EuroQCI)“ 

 Конкурс „Задълбочени цифрови умения“ 

 Конкурс „Европейски цифрови иновационни 

центрове“ (хъбове) 

Предложенията за проекти се подават на английски 

език – електронно през портала на ЕК “Funding and 

Tenders portal”. 

Оценката на подадени-

те проекти по седемте 

конкурса ще се извър-

ши през март-април 

2022 г., а споразуме-

нията за отпускане на 

безвъзмездна помощ 

се очаква да бъдат 

подписани през сеп-

тември 2022 г. 

За допълнителна ин-

формация за конкур-

сите може да се обръщате към Ели Канева - държа-

вен експерт в дирекция „Информационни техноло-

гии“ и национален представител в Комитета по 

програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или 

на email: ekaneva@mtitc.government.bg. 

              
                                                   Източник: МТИТС 

 

СТАРТИРА ПРОГРАМА INTERREG EURO-MED  

На 2 декември в Лисабон, ще се състои откриващото събитие по Програма Interreg Euro-MED 2021-2027 под надс-
лов „Мисия 2021-27: Насочване към по-зелено Средиземноморие“. 
По време на събитието, ще бъде представена Програмата и предстоящите покани за набиране на проекти по нея, 
първата от които се очаква да стартира през февруари 2022 г. 

В Програмата за транснационално сътрудничество Interreg Euro-MED участват 63 региона от 14 европейски дър-

жави: България (цялата територия), Гърция, Испания, Франция,  Хърватска, Италия, Кипър, Малта, Португалия, 
Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония. Програмата има 3 Приоритета, за по-
интелигентно Средиземноморие, по-зелено  Средиземноморие и управление. 
Дейностите обект на подкрепа, са насочени към: 

 Развитие на сътрудничество в рамките на транснационални клъстери и насърчаване на транснационални коали-

ции (публично-частно сътрудничество), интернационализация и екстроверсия на МСП; 

 Подкрепа на устойчиви практики за намаляване и превенция на отпадъците, справяне с генерирането на отпа-

дъци и свръхопаковане – с акцент върху пластмасата; 

 Насърчаване на икономическото възстановяване на отпадъците и превръщането им в ресурс; 

 Подкрепа и насърчаване на кръгови и устойчиви практики в туризма и културни и творчески индустрии; 

 Подпомагане на публичните органи при разработването и приемането на стратегии за преход към кръгова ико-

номика; 

 Превенция и намаляване на рисковете от природни, екологични и причинени от човека бедствия; 

 Инвестиции в защитени морски зони и зони по Натура 2000 и др. 

Подпомагането ще е под формата на грантове, като местните и регионалните власти са сред основните цели групи 

по всички приоритети на Програмата и специфичните им цели.  Очакванията са Програмата да е с бюджет от 232 
млн. евро. 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021—2027  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/157/otvoreni-sa-purvite-konkursi-za-podavane-na-proekti-po-programa-cifrova-evropa
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              НАШАТА ДЕЙНОСТ 

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА ОБИКОЛКА НА                                               

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

Представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване, както и постигнати резул-

тати от изпълнението на европейските програми 2014 – 2020 г. в област Кюстендил бяха основните 

цели на втората за тази година обиколка на екипа на информационния център в областта.  

В периода 3 ноември—9 ноември екипът на Областен информационен център—Кюстендил проведе 

информационни срещи в 9-те общини от област Кюстендил. 

Потенциалните бенефициенти проявиха интерес към мерките от Програмата за развитие на селските 

райони: 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и  6.3 „Стартова помощ за разви-

тието на малки стопанства“.  Както и при предходните приеми, младите земеделски стопани на 

възраст от 18 до 40 г.  могат да получат 25 000 евро за подобряване на цялостната дейност в земе-

делското стопанство, а малките стопани по 15 000 евро. Новост и при двата приема е въвеждането 

на нов приоритет за проекти, който е свързан с устойчивото и икономическо възстановяване. Допъл-

нително точки ще получават проекти, които предвиждат инвестиции в иновативни производствени 

технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и авто-

матизиране на работните процеси, вкл. напоителни системи. 

До 25 февруари  2022 г. е отворена за кандидатстване  подмярка  4.2 „Инвестиции в преработ-

ка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР,  с бюджет от 360 млн. лв. Приемът е на-

сочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конку-

рентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярка-

та ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продук-

ти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните, и тяхната просле-

дяемост.  

Български малки и средни предприятия с минимум 3-годишна история могат да се възползват от  

програма „Възстановяване“. Тя представлява портфейлна гаранция, която позволява на банките 

да ускорят предоставянето на нови кредити. Средствата са от оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на 

пандемията от COVID-19 по линия на „REACT-EU“. Фирмите имат възможност да получат финансира-

не до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от години-

те оборотът е бил по-голям. Финансовите средства са основно за задоволяване на текущи нужди от 

ликвидност, но и за нови инвестиции, трансформация и растеж. 

Работниците, служителите и самоосигуряващите се в засегнатите от пандемията сектори, имат право 

на компенсация по новата мярка „Запази ме +“ на оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г. Право на компенсации в размер на 75% от осигурителния доход, имат лица, 

осигурени в икономически сектори, за които с наложени от държавен орган временни ограничения 

за осъществяване на дейност в периода на извънредна епидемична обстановка. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ  

Част от националната мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове в България  

 

2500, гр. Кюстендил 

Ул. ,,Патриарх Евтимий”, № 18  

Читалище ,,Братство 1869” 

Тел: 078 520 212, 0876 172 766, 

0876 172 744, 0876 172 788 


