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Развитие на пчеларството 2014-2020

Национална програма по пчеларство 2014 – 2020 г.

В рамките на “Националната програма по пчеларство 

2014 – 2020 г.” за закупуване на пчелни кошери се 

подпомагат земеделски производители, които 

притежават до 150 пчелни семейства.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Мярка 4 Инвестиции в материални активи

Мярка 6 Развитие на стопанства на предприятия

Мярка 9 Създаване на групи и организации на 

производителите

Мярка 11 Биологично производство

Мярка 16 Сътрудничество
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Мярка 4 Инвестиции в материални активи
Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства
Изисквания към кандидати – физически лица:

(към датата на кандидатстване)
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда 

на Наредба №3 от 1999 г.:

2. Икономическият размер на стопанствата им е не по-

малко от левовата равностойност на 8 000 € стандартен 

производствен обем (СПО) - 150 бр. пчелни семейства
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Изисквания към кандидати – юридически лица:

(към датата на кандидатстване)
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда 

на Наредба №3 от 1999 г.:

2. Икономическият размер на стопанствата им е не по-

малко от левовата равностойност на 8 000 € стандартен 

производствен обем (СПО) - 150 бр. пчелни семейства

3. Да са получили за предходната (2015 г.) или текущата 

финансова година приходи от земеделска дейност, вкл. 

участие и подпомагане по Схемата за единно плащане 

на площ, или приход от преработка на земеделска 

продукция или услуги, директно свързани със 

земеделски дейности – изискването не се прилага за 

кандидати, създадени до 1 (една) година преди кандидат-

стване за проекти в селски райони и сектор Животновъдство



Развитие на пчеларството 2014-2020

Изисквания към кандидати – юридически лица:

(към датата на кандидатстване)
4. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите

5. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията

6. Не са в открито производство за обявяване в 

несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, 

не са в производство по ликвидация
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Допустими разходи по подмярка 4.1:

- строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 

собственост, използвана за земеделско производство;

- закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларството и 

оборудване, необходимо за производство на мед и други пчелни 

продукти;

- закупуване на сгради, помещения и друга недвижима 

собственост, предназначени за земеделските производствени 

дейности;

- закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта;

- закупуване на софтуер;

- разходи за ноу-хау, придобиване на патенти, права, лицензи, 

регистриране на търговски марки;

- разходи, свързани с подготовка на проекта;
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Размер на финансовата помощ по подмярка 4.1:
Размер на финансовата помощ – 50% от общия размер на 

допустимите разходи

Увеличение на финансовата помощ:

+ 10% - за проекти, представени от млади земеделски стопани

+ 15% - за проекти с инвестиции, изцяло свързани с 

изпълняване на ангажименти за биологично производство

+ 10% - за колективни инвестиции

+ 10% - за интегрирани проекти (т.е. проекти, които включват 

дейности, попадащи в обхвата на две различни мерки)
+ 10% - за проекти, които се изпълняват в обхвата на 

необлагодетелствани райони

Максимален размер на финансовата помощ за проект (с посочените 

увеличения) – не повече от 70% от общия размер на допустимите 

разходи.
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Размер на финансовата помощ по подмярка 4.1:
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект –

левовата равностойност на 15 000 €

Максимален размер на общите допустими разходи за целия период 

на прилагане на ПРСР – левовата равностойност на 1 500 000 €
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Мярка 6 Развитие на стопанства и 

предприятия
Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства
Изисквания към кандидати: земеделски стопани, които 

отговарят на следните условия: (дефиниция “малки

стопанства”)

- регистрирани са като земеделски стопани (Наредба №3);

- икономическият размер на стопанството е от 2000 до 7 999 € СПО 

– от 32 бр. до 126 бр. пчелни семейства;

- не са одобрени по мярка 112 “Създаване на млади фермери” от 

ПРСР 2007-2013 г.

- не са били одобрени през последните 5 години по мярка 141 

“Подпомагане на полупазарни стопанства” от ПРСР 2007-2013 г.
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Изисквания към кандидати: земеделски стопани, които 

отговарят на следните условия: (дефиниция “малки

стопанства”)

- представят документ за собственост и/или договор за наем и/или 

договор за аренда с минимален срок 5 години – при определяне 

на СПО;

- за предходната година (2015 г.) са получили минимум 33% от 

общия доход от земеделски дейности;

- трябва да представят Бизнес план;

Финансови условия:
o помощта по подмярката е в размер на 15 000 €, платими:

o първо плащане – в размер на левовата равностойност на 10 000 

€ след одобрение на заявлението за подпомагане;

o второ плащане – в размер на 5 000 € след проверка 

изпълнението на бизнес плана.
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Бизнес планът трябва да показва изпълнение на 

следните минимални цели (към датата на получаване 

на втория траш от помощта):
1. Увеличаване на:

- увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от 

тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на 

кандидатстване,

и/или

- увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 

2000 € СПО;

2. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по 

отношение на ветеринарните и фитосанитарни изисквания, 

хуманното отношение към животните, опазването на околната 

среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд
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Приоритетни проекти по подмярка 6.3:
� на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за 

подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и 

отглеждат пчели;

� на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към 

биологично производство на земеделски проукти и храни и/или са 

одобрени ползватели по мярка 10 “Агроекологични плащания” по 

ПРСР;

Трябва да знаете, че:

- вероятно кошери, закупени по НП по пчеларство 2014-2020 г. няма 

да се считат за инвестиция по подмярка 6.3, но ще се отчитат при 

изсчиляване на СПО на стопанството;

- очаква се да е допустимо увеличаване на пчелина (в рамките на 

подмярка 6.3) със собствено произведени майки и отводки;

- ако кандидатът е одобрен по подмярка 6.3, може да кандидатства 

по Националната програма по пчеларство, мярка Б – Борба срещу 

вароатозата;
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Мярка 6 Развитие на стопанства и 

предприятия
Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски 

дейности
Допустими кандидати по подмярка 6.2:
Еднолични търговци и юридически лица – земеделски 

производители, които:

- са регистрирани по Търговския закон;

- имат седалище или клон на територията на селски район;

- стопанството има икономически размер над 8000 € СПО;
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Изисквания проектите по подмярка 6.2:
1. Подпомаганата по проекта дейност да се извършва в селски район

2. Включват неземеделски дейности от всички сектори на 

икономиката

3. Неземеделските дейности по проекта не са извършвани от 

кандидата до момента – т.е. те са нови за него

4. Представен е бизнес план

5. Създава се заетост

Размер на финансовата помощ по подмярка 6.2:
Безвъзмездната финансова помощ е под формата на фиксирано 

плащане, което не надвишава левовата равностойност на 25 000 €

Подпомагането се извършва чрез две плащания:

Първо плащане: в размер на 15 000 € - до 3 мес.от сключване на 

договора за финансова помощ

Второ плащане: в размер на 10 000 € - при коректно изпълнение на 

бизнес плана и е създадено най-малко 1 работно място 

(допустимо е самонаемане)
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Мярка 6 Развитие на стопанства и 

предприятия
Подмярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности по Тематичната 

подпрограма за развитие на малки стопанства
Изисквания към кандидати: земеделски стопани, които 

отговарят на следните условия:
- регистрирани са като земеделски стопани (Наредба №3);

- икономическият размер на стопанството е от 2000 до 7 999 € СПО 

– от 32 бр. до 126 бр. пчелни семейства;

- са получили  минимум 33% от общия доход за предходната година 

от земеделски дейности;

- кандидатстват за инвестиции в селски райони;
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Допустими инвестиции по подмярка 6.4.2:
1. Развитие на селски туризъм – изграждане и обновяване на 

туристически обекти (до 20 помещения за настаняване) и 

развитие на туристически услуги;

2. Местно занаятчийство, вкл. предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности;

3. Преработка и маркетинг на земеделски продукти, като крайният 

продукт не е земеделски продукт

4. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и 

материали

5. Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и 

населението

6. Развитие на технологиите в областта на “зелената икономика”, 

вкл. енергия от ВЕИ за собствено потребление
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Размер на финансовата помощ :
Размер на финансовата помощ – до 85% от общия размер на 

допустимите разходи.

Минимален размер на допустимите разходи за едни проект –

левовата равностойност на 5 000 €.

Максимален размер на допустимите разходи за едни проект –

левовата равностойност на 70 000 €.

Приоритетни проекти по подмярка 6.4.2:
• проекти на тютюнопроизводители, регистрирани като земеделски 

производители

• проекти, представени от жени

• проекти, представени от млади фермери

• проекти, създаващи заетост

• проекти за опазване на околната среда, икономия на ресурси, 

адаптиране към промените на климата
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Мярка 9 Създаване на групи и 

организации на производителите
� по мярката помощта се отпуска за учредяване на групи 

и организации на производители в областта на 

селското стопанство; 

� организация на производителите в сектор Пчеларство 

означава по-силно пазарно присъствие и по-високи 

доходи;

� допустим сектор на подпомагане – производство на 

мед;

� финансовата помощ е под формата на фиксирано 

годишно плащане, отпускана за не повече от 5 

последователни години и не повече от 100 000 евро за 

всяка година;
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Мярка 10 Агроекология и климат
Мярката дава възможност за прилагане на набор 

от дейности, насочени към опазване на околната 

среда и правилно управление на земеделските 

ресурси.

В ход е нотификация, която включва подмярка 

за земеделски производители, които 

произвеждат медоносни култури и ги 

предоставят за пашуване на пчелните семейства.

Кандидатстването ще се осъществява в периода 

1 март – 15 май с подаване на заявленията по 

схеми и мерки за директни плащания.
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Обща селскостопанска политика: към иновации

� Справяне с предизвикателствата на бъдещето: научно-

изследователската дейност и иновациите

Въвежда се понятието Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) 

като нов начин за насърчаване на иновациите.

� Европейското партньорство за иновации има за цел да свържи 

научния потенциал с практиката, т.е. иновациите да намерят 

практическо приложение в практиката.

В рамките на ОСП: ЕПИ “Селскостопанска производителност и 

устойчивост”

� ЕПИ “Селскостопанска производителност и устойчивост”: има за 

цел да стимулира конкурентоспособно и устойчиво селско 

стопанство, което “постига повече с по-малко” в хармония с 

околната среда.
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Обща селскостопанска политика: към иновации

� Подпомагане и насърчаване на иновации в селското стопанство: 

Мярка 16 Сътрудничество

� Целта на мярката е да подкрепи прилагането на иновационни 

модели в земеделието 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 развитие на “къси вериги на 

доставки” на местните пазари и местните хранителни вериги.

� Мярка 16 Сътрудничество засилва връзките между земеделското 

производство и изследователската дейност.
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Подмярка 16.1 Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ

� помощта се предоставя за сформиране и функциониране на 

оперативни групи за постигане на целите на ЕПИ за 

селскостопанска производителност и устойчивост

� оперативни групи се сформират за изпълнение на конкрепен 

иновативен проект за конкретен период на действие

� дейността на оперативните групи трябва да е насочена към 

иновации и да допринесе до внедряване на иновациите в 

практиката

Бенефициенти по подмярка 16.1 са оперативни групи, които 

изпълняват конкретен иновативен проект.
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Оперативните групи трябва да отговарят на следните 

условия:

• да са сформирани от минимум два субекта, които са лица или 

организации от следния вид:

1) научни институти или опитни станции, които извършват научни 

изследвания и научно обслужване в областта на селското 

стопанство

2) висши училища

3) НПО в областта на селското стопанство, опазването на околната 

среда или в областта на водите

4) земеделски стопани – участието им е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

5) МСП в областта на преработката на храни

6) консултантска организация с предмет на консултантската дейност 

в областта на селското стопанство и храните
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Изисквания към оперативните групи:

• всяка оперативна група се създава като дружество по Закона за 

задълженията и договорите

• членовете на оперативната група подписват договор за 

дружество по чл.357 от Закона за задълженията и договорите

• в договора задължително се посочват следните условия:

- права и задължения на членовете;

- разпределение на отговорностите;

- процедура по вземане на решения, вкл. определяне на водещ член 

на оперативната група;

- при инвестиция се посочва кой осигурява частното финансиране и 

кой става собственик на инвестицията, след като проектът 

приключи;



Развитие на пчеларството 2014-2020

Изисквания към оперативните групи:

Всяка оперативна група се задължава да разпространява 

резултатите от своите проекти

• при кандидатстване оперативната група представя:

- описание на целта

- план с основни предвиждани дейности и очаквани резултати 

(описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, 

адаптира или изпълнява: основни дейности и очаквани практически 

резултати)

- описание на приноса на очакваните резултати към целите на ЕПИ за 

селскостопанска производителност и устойчивост
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Фази на финансиране на оперативните групи:

• фаза на сформиране на оперативната група – допустими 

дейности за подкрепа (срок на изпълнение до 1 година):

- проучване на приложимостта на иновативния проект в конкретен 

географски район и стопанства;

- анализ на конкретните производствени методи във връзка с 

въвеждането на иновативното предложение в практиката;

- стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за 

прилагане на иновативното предложение и евентуално разширение 

на оперативната група;

- описание на първоначален състав на членовете на оперативната 

група и информация дали предвижда разширение на състава 
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Фази на финансиране на оперативните групи:

� фаза на функциониране на оперативната група – допустими 

дейности за подкрепа:

- осъществяване на сътрудничество

- преки дейности и инвестиции за изпълнение на иновативния 

проект

Продължителността на втората фаза е в зависимост от 

иновативното предложение и очакванните резултати.
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Допустими разходи:

• проучвания за приложимост на иновативния проект – 5000 евро 

на година на оперативна група – допустими само за първа фаза на 

изпълнение

• стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група –

10 000 евро на година за оперативна група – допустими само за 

първа фаза на изпълнение

• текущи разходи във връзка със сътрудничество – 35 000 евро за 

оперативна група – допустими само за втора фаза на изпълнение

• преки допустими разходи за изпълнение на иновативния проект, 

вкл. разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен 

план – допустими само за втора фаза на изпълнение

Максималната ставка на помощта е 70% от размера на 

допустимите инвестиции за проекти, които попадат в 

обхвата на подмерки 4.1 и 4.2



Успешни начинания!

Ализан Яхова


