
 

 

                       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  2022 

 



 

 

 

 

, 

 
 

Механизмът дава възможност за финансова 
помощ на държавите членки за изпълнение на 
публични инвестиции и реформи, свързани с 
екологичния и цифровия преход 

 

 повишаване на конкурентоспособността и 
устойчивото управление на земеделските 
стопанства  в условията на климатичните 
промени и изискванията за опазване на 
околната среда 

 техническо и технологично обновление на 
аграрния отрасъл -  по-добра база за 
изпълнение на изискванията за 
екологосъобразно земеделие 

 
 



Подкрепата в сектора се реализира чрез 

 

ПРОЕКТ 1 

  

НАСОЧЕНОСТ НА 

ПОДКРЕПАТА 

  подкрепя инвестиции, допринасящи за 

екологизиране и цифровизация на производството 
в земеделието, по-ефективно използване на 
ресурсите, адаптиране на стопанствата към 
климатичните промени, скъсяване на веригите за 
доставка, опазване на генетичните ресурси. 

Предвижда се инвестиционната схема да стартира 
до края на 2022 г. с период на реализация до края 
на 2025 г. 

 

 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ 
НА ПУБЛИЧНИЯ 

РЕСУРС 

524,9 

млн. лева  

БЕНЕФИЦИЕНТИ 
ПО СХЕМАТА    

земеделски 
стопани,  

организации на 
производители, 

кооперации, 
сдружения на 

земеделски 
стопани 

ИНТЕНЗИТЕТ НА 
ПОМОЩТА 

50% от 
размера на 

направените 
инвести-
ционни 
разходи 



Подкрепата е насочена към придобиване на активи, 
допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на 
стопанствата към климатичните промени и подобряване 
използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, 
които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и 
животни, както и автоматизиране и роботизиране на 
производството. 

 

 
 
 
 

                           ВЪЗМОЖНИ ИНВЕСТИЦИИ

Оборудване/съоръжения за: 
 съхраняване на животински и растителен торов 

отпадък, минерални торове; 
 производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ) за собствено потребление, 
включително такива, използващи биомаса; 

 преработка на отпадъчни суровини от селскостопански 
продукти, използвани за собствено потребление; 

 прилагане на прецизно земеделие; 
 автоматизиране и роботизиране на производствените 

процеси; 
 превенция на екстремни прояви на неблагоприятни 

метеорологични явления; 
 мобилни кланични пунктове; 

Закупуване на: 
 софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ 

на данни и информация от различните фази по 
отглеждане, производство, съхранение и продажба на 
селскостопански продукти; 
 
 

 

ОБЩА 
СТОЙНОСТ НА 
ПУБЛИЧНИЯ 

РЕСУРС 

381,7 млн. 
лева  

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПО СХЕМАТА    

регистрирани 
земеделски 

стопани 

ОБХВАТ НА 
ПОМОЩТА 

максимален 
размер на 

субсидията на 
един 

бенефициент – 
0,5 млн. лв. 
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Цел на подкрепата – стимулиране създаването на къси вериги на 
доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по 
събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове 
и зеленчуци. 

                              ВЪЗМОЖНИ ИНВЕСТИЦИИ

 изграждане/реконструкция на център и 
инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане 
на пазара (почистване, сортиране, 
опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и 
съхранение на плодове и зеленчуци; 

 оборудване/съоръжения за отделните фази на 
подготовка на продукцията за продажба (приемане, 
сортиране, калибриране, почистване, 
пакетиране/опаковане, етикетиране и др.); 

 оборудване/съоръжения за складиране и съхранение 
на продукцията (включително за охлаждане, 
замразяване, сушене, техника за складиране, 
бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и 
др.); 

 техника за транспортиране на продукцията и др. 

 

 

  

ОБЩА 
СТОЙНОСТ НА 
ПУБЛИЧНИЯ 

РЕСУРС 

18 млн. 
лева  

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПО СХЕМАТА    

регистрирани 
земеделски 

стопани, 
организации на 
производители, 

кооперации, 
сдружения на 

земеделски 
стопани 

ОБХВАТ НА 
ПОМОЩТА 

максимален 
размер на 

субсидията на 
един 

бенефициент – 
1,5 млн. лв. 
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Подкрепата цели насърчаване на развъдно-подобрителната 
дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и 
по-конкретно - отглеждането на качествени мъжки разплодни 
животни с ценни наследствени, биологични и стопански 
качества, като един от съществените фактори за постигане на 
бърз генетичен прогрес. 

                          ВЪЗМОЖНИ ИНВЕСТИЦИИ

 изграждане/реконструкция на животновъден обект за 
отглеждане на мъжки разплодни животни със станции 
за добив, преценка, съхранение и разпространение на 
семенна течност (обор за отглеждане на животните, 
помещения за съхранение на фураж, съоръжения за 
съхранение на течен и твърд тор, помещения за 
временно карантиниране на животни и др.); 

 оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на 
животните; 

 оборудване на лаборатория за окачествяване, 
охлаждане, замразяване и съхранение на семенна 
течност;  

 транспортни средства за разпространение, с цел 
използване на добития разплоден материал и др. 

 

 

 

  

ОБЩА 
СТОЙНОСТ НА 
ПУБЛИЧНИЯ 

РЕСУРС 

5,5 млн. 
лева  

БЕНЕФИЦИЕНТ
И ПО СХЕМАТА    

развъдни 
организации 

съгласно 
Закона за 

животновъд-
ството 

ОБХВАТ НА 
ПОМОЩТА 

максимален 
размер на 

субсидията на 
един 

бенефициент – 
0,75 млн. лв. 
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Подкрепа за дейности по внедряване на водоспестяващи 
поливни системи, инсталации за пречистване и рециклиране на 
отпадни и входящи води, съоръжения за съхранение на вода, 
системи за автоматично напояване, включващи цифрови и 
роботизирани решения и др.  

                                ВЪЗМОЖНИ ИНВЕСТИЦИИ

 поливни системи в стопанствата, включително 
инсталации за дъждуване, системи за капково 
напояване и други системи за ефективно използване 
на водния ресурс в процеса на напояване; 

 инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни 
и входящи води, и за повторно използване на води; 

 оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни 
технологии за пестене на вода; 

 съоръжения за съхраняване на вода - резервоари, 
цистерни и др.; 

 системи за автоматизирано напояване, включващи 
цифрови и роботизирани решения. 

 

 
 

                

 

ОБЩА СТОЙНОСТ 
НА ПУБЛИЧНИЯ 

РЕСУРС 

119,7 
млн. лева  

БЕНЕФИЦИЕНТИ 
ПО СХЕМАТА    

регистрирани 
земеделски 

стопани 

ОБХВАТ НА 
ПОМОЩТА 

максимален 
размер на 

субсидията на 
един 

бенефициент – 
0,65 млн. лв. 
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ПРОЕКТ 2 

 

 
 

 

 

  

 

 

 НАСОЧЕНОСТ НА 

 ПОДКРЕПАТА

 предвижда изграждане на Електронна 

информационна система в земеделието (ЕИСЗ) за 
обмен на данни между публичната администрация 
и икономическите субекти в сектора, която ще 
осигури интегриране и съвместимост на данните 
от различни информационни системи, регистри и 
бази-данни, в и извън сектор Земеделие.  

 

 

 

 

 
 
 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА 
ПУБЛИЧНИЯ РЕСУРС 

23,9 

млн. лева  

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 
ПРОЕКТА    

 Министерство 
на земеделието 



 

Обхват на Електронната информационна система в 

земеделието (ЕИСЗ) 

Като елемент от ЕИСЗ ще бъдат разработени и внедрени няколко модула, чрез които ще се 

електронизират информационните потоци, свързани с административната дейност и с 

предоставяните на земеделските стопани услуги.  

 

Електронна 
информа-

ционна 
система в 

земеделието 
(ЕИСЗ) 

Модул за 
употребата 

на ПРЗ  

Програмни 
интерфейси за 

достъп до 
вътрешни и 

външни регистри,  
бази данни и 

информационни 
системи 

Модул за 
контрол на 

употребата на 
антимикробни 

ВМП 

Модул „От 
фермата до 
трапезата“ 

Модул 
„Платформа за 

онлайн 
обучение и 

консултации“  

Мрежа за 
комуникация 

от полеви и 
водни 

сензори 

Чрез програмните 

интерфейси платформата 

ще осигурява 

съвместимост на данните 

както от различните 

модули на проекта, така и 

от съществуващите 

регистри и системи, в това 

число и външни.  



                                          МОДУЛ

за употребата на препарати 
за растителна защита (ПРЗ) и 
торове  

                          
Функционирането на модула 

ще даде възможност 

контролните органи да 

разполагат в реално време с 

информация за количеството 

употребени ПРЗ и торове от 

земеделски стопани, по 

култури, по видове ПРЗ и торове. 

Чрез цифровизиране на системата за поддържане на 

дневниците за растителна защита и торове ще се въведат 

индикатори за контрол за употребата на ПРЗ и торове, с 

което ще се подпомогне отчитането на националния 

принос за постигане на заложените европейски цели.  

Наличието на индикатори и актуална информация за 

употребата на ПРЗ и торове на ниво стопанство ще дава 

възможност за предприемане на адекватни мерки за 

стимулиране на земеделските производители за 

изпълнение на ангажименти, свързани с околната среда. 

 

 

  

 

 МОДУЛ

за контрол на употребата на 
антимикробни ветеринар-
номедицински препарати (ВМП) 

Модулът ще позволява 

автоматична оценка и 

категоризация на даден 

животновъден обект на 

базата на обема на 

употребените антимикробни 

средства. 

Изграждането му включва разработване на уеб-

базирана платформа, позволяваща електронно 

издаване на рецепта и получаване на справки по 

отношение на количествата употребени антимикробни 

продукти, разпределени по видове животни, активна 

субстанция, ветеринарномедицински анатомотерапев-

тичен код и др.  

Освен употребата на 

антимикробни ВМП модулът 

ще позволява вписване и 

проследяване на вноса, 

производството, търговията и 

съхранението на по-широк 

кръг ветеринарномедицински 

продукти. 

  
 

1 
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                                   МОДУЛ

за проследяване „От фермата 
до трапезата“  

Модулът ще даде възможност 

за проследяване на продукти 

на всички етапи на 

агрохранителната верига - от 

първичното производство до 

крайното потребление на 

принципа на уникален 

идентификационен код (QR код, баркод или др.) с цел 

информираност на потребителите и стимулиране 

производството на качествена и достъпна храна. 

Той ще събира и съхранява централизирано данните от 

производители, вносители, дистрибутори, търговци на 

едро и дребно, ще проследява движението по 

логистичната верига и ще предоставя коректна и 

проверена информация на всички участници в процеса, 

както и на контролните органи във връзка с 

производството, транспорта, проследяването на 

сигурността на доставките и условията на съхранение на 

хранителните продукти.  

 

 

  

 

 
                                      МОДУЛ

„Платформа за онлайн 
обучение и консултации“ 

Модулът ще предоставя на 

земеделските производители 

информация, свързана с 

въвеждане на съвременни 

технологични и екологични 

решения в техните 

стопанствата. Платформата ще 

дава възможност и за организиране на уебинари и 

обучения по важни за фермерите теми. 

Системата за уебинари ще поддържа възможност за 

връзка през мобилно приложение, настолен компютър 

или телефон. Платформата ще съдържа и актуална 

информация за култури, сортове растения и породи 

животни, добри земеделски практики и технически 

решения за прецизно земеделие. 
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                            МОДУЛ

 

Мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд  

Мрежата ще осигурява данни за почвена влага, 

температура на въздуха и почвата и количество на 

валежите в земеделските земи. Тя ще дава достъп 

на фермера до най-важната информация за 

развитието на посевите в стопанството с оглед 

оптималното планиране на агротехническите 

мероприятия и вземането на адекватни 

управленски решения.  
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