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 В рамките на настоящия програмен период по ПРСР 2014-2020 г. се предвижда 

предоставяне на предимство за инвестиционни проекти, които се реализират на 

територията на защитени зони по Натура 2000 по част от мерките, включени в 

Програмата. Задължително изискване към всеки един инвестиционен проект по ПРСР е 

неговото изпълнение да не оказва негативно въздействие по отношение на 

компонентите на околната среда, като в тази връзка към всеки проект се представя 

документ от РИОСВ, от който да е видно, че предвидената инвестиция е в съответствие 

със Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.  



 

 

 

Проекти на територията на НАТУРА 2000 по подмярка 4.1 за прием 

2015 (информацията е към 20.07.2017 г.) 

• Сключени договори 193 

• Одобрена финансова помощ – 36 153 158 евро 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в 

материални активи“ (Наредба № 9 от 21 март 2015 година) предвижда приоритет за: 

„Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по 
Натура 2000“, като за съответните проекти се предоставят 9 точки. 

Проекти на територията на НАТУРА 2000 по подмярка 4.1 за прием 

2016 (информацията е към 20.07.2017 г.) 

• Брой проекти класирани на предварителен ранкинг  142 

• Заявена финансова помощ -  48 492 292 евро 



 

 

 

В рамките на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. е предвидено стратиране на три 

процедури: 

• проектни предложения за инвестиции, 

насочени към развитие на занаяти 

(включително предоставяне на услуги, 

свързани с участието на посетители в 

занаятчийски дейности); 

• проектни предложения за производство на 

продукти, които не са включени в 

Приложение I от договора за 

функциониране на Европейския съюз 

(независимо от вложените продукти и 

материали); 

• проекти насочени към развитие на услуги 

във всички сектори, и други неземеделски 

дейности. 



 

 

 

Проектите на насоки за кандидатстване по съответните процедури по подмярка 6.4.1 

предвиждат приоритет за: „Проекти, които се изпълняват на територията на населено 

място, землището, на което попада изцяло или частично в територията на защитени 

зони по Националната екологична мрежа Натура 2000“, като за съответните проекти се 

предоставят 3 точки. 



 

 

 

В обхвата на мярка 12.1 “Натура 2000” се включват всички 

земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените зони по 

Натура 2000, за които са издадени заповеди за обявяването им, 

с разписани конкретни режими/ограничения/забрани за 

земеделски дейности.  

 

Подпомагането се предоставя под формата на годишни 

плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на 

наложени режими/ ограничения/  за земеделски дейности 

включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 

2000.  



 

 

 

Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани 

(физически и юридически лица и еднолични търговци), 

управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата 

на защитените територии по Натура 2000 

 

Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на 

Натура 2000, за които има одобрена заповед за 

обявяване и/или план за управление на защитена 

зона от Натура 2000 

Минимална площ за участие в мярката – 0,3 ха, при 

минимален размер на всеки парцел 0,1 ха. 



 

 

 
Информация за подадени заявления и отпуснато финансово подпомагане по мярка 12, 

получена от Държавен фонд „Земеделие“: 

 

Над 10 000 земеделски стопани получават подпомагане по мярка 12 като отпуснатите до 

момента средства са 47 мил. евро 

 

 

 

 




