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О Т Ч Е Т 

за прилагането на инвестиционните схеми за държавни 

помощи през 2022 година 
 

 

Държавен фонд „Земеделие” осъществява държавното подпомагане със средства от 

Националния бюджет по реда и условията на одобрени от Управителния съвет на Държавен 

фонд „Земеделие” Указания за прилагане на схеми за държавни помощи. 

Схемите са разработени във връзка с необходимостта от допълнително държавно 

подпомагане за инвестиции от особено важно значение за животновъдния и растениевъдния 

сектор в съответствие с желанията и нуждите на съответните браншове.  

Прилаганите през 2022 г. четири схеми за държавна помощ са, както следва: 

 

 Схема за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски 

стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска 

продукция“; 

 Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и 

съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с 

мляко“;  

 Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за 

преработка и/или обработка на сурово мляко“; 

 Схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове". 

 

1. Схема за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в 

земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна 

земеделска продукция“. 
  През 2022 г. за четвърта поредна година бе приложена схемата за държавна помощ 

„Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично 

производство на растениевъдна земеделска продукция”.  

  Схемата дава възможност за възстановяване на 50 % от извършените разходи за 

инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично 

производство на растениевъдна земеделска продукция, но не повече от 120 000 лева.                 

В обхвата на схемата се включва: закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, 

оборудване и линии, необходими за подготовка за продажба, включително приемане, 

сортиране, калибриране и пакетиране/опаковане, етикетиране; закупуване и/или 

инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и 

съхранение, включително хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, 

вакуумкулери, техника и оборудване за складиране, използвана в складовото стопанство на 

кандидата (електрокари, газокари, мотокари, стакери, транспортни колички, стелажи и 

други), бокспалети и каси/щайги за многократна употреба; закупуване и/или 

инсталиране/монтиране на машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и 

градушки. Срокът за изпълнение на инвестицията за всеки проект е до 9 месеца след датата 

на сключване на договора. С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. 

за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът 

на прилагане на схемата е удължен до 31.12.2022 г. 
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  В периода 8-ми март – 8-ми април 2022 г.  беше отворен прием по схемата с 

определен от УС на Държавен фонд „Земеделие“ максимален бюджет за подпомагане в 

размер на 10 000 000 лева. В срока за прием са подадени 175 проектни предложения с обща 

стойност на инвестиционните разходи в размер на 26 287 260 лева и максимално допустим 

размер на държавната помощ за тях от 12 634 596,96 лева. Към 31.12.2022 г. са сключени  

164 договори за държавна помощ на обща стойност 11 827 381,18 лева. Средствата ще бъдат 

изплатени през 2023 г. 

Утвърденият от УС на ДФ „Земеделие“ бюджет по схемата към 31.12.2022 г. е               

4 340 000 лева. Финансирани са общо 60 заявки за изплащане на държавна помощ, като 

размерът на изплатените средства е 3 389 647,26 лева, в т.ч. 4 от прием 2020 г. на стойност 

321 574,14 лева и 2 заявки от прием 2019 г. на стойност 208 015 лева. 

Разпределението на финансираните през 2022 г. проекти по схемата за държавна 

помощ е отразено в таблица 1. 

 
Таблица 1. Финансирани проекти през 2022 

 

Финансирани проекти Брой  

Размер на изплатената 

държавната помощ 

(лева) 

Общо финансирани, в т.ч.: 60 3 389 647,26 

Прием 2019 2 208  015,00 

Прием 2020 4 321 547,14 

Прием 2022 54 2 860 085,12  

 

2. Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения 

за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на 

новородени животни с мляко“. 
През 2022 г. за четвърта поредна година бе приложена схемата за държавна помощ 

„Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и 

съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Схемата за държавна помощ 

дава възможност за възстановяване на 50 % от извършените разходи за закупуване на 

съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на 

новородени животни с мляко, но не повече от 25 000.00 лева. В обхвата на схемата се 

включва закупуването на съоръжения за добив на сурово мляко – стационарни доилни 

инсталации, оборудване и съоръжения, мобилна доилна инсталация, включително 

разположена върху платформа, оборудване на помещение за съхранение на мляко – 

хладилна вана, хладилен танк,мивка и хладилник, както и съоръжения за изкуствено 

захранване на новородени животни с мляко. Срокът за изпълнение на инвестицията за всеки 

проект е до 9 месеца след датата на сключване на договора.  

С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на 

регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът на прилагане на 

схемата е удължен до 31.12.2022 г. 

В периода 24-ти август - 16-ти септември 2022 г.  беше отворен прием по схемата с 

определен от УС на Държавен фонд „Земеделие“ максимален бюджет за подпомагане в 

размер на 2 500 000 лева. В срока за прием са подадени 83 проектни предложения с обща 

стойност на инвестиционните разходи в размер на 3 188 551,23 лева и максимално допустим 

размер на държавната помощ за тях от 1 572 333,21 лева. Към 31.12.2022 г. са сключени 77 

договора за държавна помощ на обща стойност 1 438 286,45 лева. Средствата ще бъдат 

изплатени през 2023 г. 
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Към 31.12.2022 г. са финансирани общо 73 заявки за изплащане на държавна помощ в 

общ размер 1 287 131,53 лева, в т.ч. 1 заявка от прием 2022 г. за  6 208,34 лева, 70 заявки от 

прием 2021 г. на стойност 1 252 423,19 лева и 2 заявки от прием 2020 г. на стойност 28 500 

лева.  

Разпределението на финансираните през 2022 г. проекти по схемата за държавна 

помощ е отразено в таблица 2. 

 
Таблица 2. Финансирани проекти през 2022 

 

Финансирани проекти Брой  

Размер на изплатената 

държавната помощ 

(лева) 

Общо финансирани, в т.ч.: 73 1 287 131,53 

Прием 2020 2      28 500,00 

Прием 2021 70 1 252 423,19 

Прием 2022 1        6 208.34 

 
 

3. Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане 

на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.   
През 2022 г. за четвърти път бе приложена и схемата за държавна помощ 

„Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на 

сурово мляко”.  

Максималният интензитет на помощта е до 50 % от приемливите разходи за един 

инвестиционен проект, но не повече от 60 000 лева за срока на прилагане на помощта.  

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на 

част от разходите за реализация на инвестиции за изграждане на обект за преработка и/или 

обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуване на 

временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с 

необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се 

транспортират). Срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на 

сключване на договор за помощта, когато в инвестицията не се включват строително-

монтажни работи и до 18 месеца, когато в инвестицията се включват строително-монтажни 

работи. С Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г. за изменение на 

регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 срокът на прилагане на 

схемата е удължен до 31.12.2022 г. 

В периода 20-ти юни до 20-ти юли 2022 г. беше отворен прием по схемата с 

определен от УС на Държавен фонд „Земеделие“ максимален бюджет за подпомагане в 

размер на 1 000 000 лева. В срока за прием са подадени 14 проектни предложения с обща 

стойност на инвестиционните разходи в размер на 1 522 046,60 лева и максимално допустим 

размер на държавната помощ за тях от 754 773,30 лева.  

Към 31.12.2022 г. са сключени 8 договора за държавна помощ на обща стойност 

392 000 лева. Средствата ще бъдат изплатени през 2023 г. 

Утвърденият от УС на ДФ „Земеделие“ бюджет по схемата към 31.12.2022 г. е      660 

000 лева. През годината е финансирана 1 заявка за изплащане на държавна помощ от прием 

2020 г. в размер на 59 350 лева. 
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4. Схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични 

пунктове”. 
  През 2022 г. за трета година се прилага схемата за държавна помощ „Инвестиции за 

изграждане на кланични пунктове”. По схемата се възстановяват до 50% от извършените 

разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева. 

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от 

разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни 

такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и 

месодайно направление) и/или дребни преживни животни. Срокът за изпълнение на 

инвестицията за всеки проект е от 9 до 18 месеца след датата на сключване на договора.  

  В периода 20-ти юни до 20-ти юли 2022 г. беше отворен прием по схемата с 

определен от УС на Държавен фонд „Земеделие“ максимален бюджет за подпомагане в 

размер на 1 000 000 лева. В срока за прием са подадени 2 проектни предложения с обща 

стойност на инвестиционните разходи в размер на 321 174 лева и максимално допустим 

размер на държавната помощ за тях от 160 587 лева. Заявленията са обработени и с 

кандидатите са сключени договори за държавна помощ с общ размер 138 670 лева 

Средствата ще бъдат изплатени през 2023 г. 

Утвърденият от УС на ДФ „Земеделие“ бюджет по схемата за 2022 г. е в размер на 

150 000 лева. През 2022 г. е финансирана 1 заявка за изплащане на държавна помощ от 

прием 2020 г. в размер на 90 000 лева.  

 


