
Съюз за възстановяване и развитие
Хасково  2022 г.

Интервенционна стратегия за цифров 
преход

Цифровизацията позволява на аграрната икономика да реализира високия си

потенциал и да жъне същите успехи като високотехнологичните сфери на

икономиката



Основание за създаване на интервенционна 
стратегия  в земеделието

Чл. 109 от Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и 
на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на 
правила за подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на 
общата селскостопанска политика (стратегически планове по 
ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на 
регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 





Описание

Подпомагането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие
на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе
за постигането на следните общи цели:

а) да насърчава развитието на интелигентен, устойчив и
диверсифициран сектор на селското стопанство, гарантиращ
продоволствената сигурност;

б) да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта
на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани
с околната среда и климата;

в) да укрепва социално-икономическата структура на селските
райони.



Описание

Тези цели следва да се допълват с междусекторната
цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране
и споделяне на знанията, иновациите и
цифровизацията в селското стопанство и селските
райони и насърчаване на използването им в по-
голяма степен.



Стратегически план по ОСП на 
България

Стратегическият план е структуриран около 9
специфични цели на Общата селскостопанска
политика (ОСП) и една междусекторна цел на ЕС,
която е свързана с модернизиране на селското
стопанство и селските райони чрез стимулиране и
споделяне на знания, иновации и цифровизация
и насърчаване на ползването им в по-голяма
степен от земеделските стопани чрез по-добър
достъп до обмен на научни изследвания,
иновации и знания и чрез обучение.



Стратегически план по ОСП на 
България

С цел да бъде подобрено в още по-голяма степен
устойчивото развитие на селското стопанство, хранително-
вкусовата промишленост и селските райони, общите
цели на ОСП са насочени към икономическата тъкан
на селските райони, устойчивостта и доходите на
земеделските стопанства, по-доброто качество на
изпълнението в областта на околната среда и
климата и укрепената социално-икономическа
структура на селските райони.





Стратегически план по ОСП на 
България
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ХОРИЗОНТАЛНА ЦЕЛ: Модернизиране на
сектора чрез стимулиране и споделяне на
знанията, иновациите и цифровизацията в
селското стопанство и селските райони и
насърчаване на използването им в по-голяма
степен



Стратегически план по ОСП на 
България

Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските
райони за периода 2023 – 2027 г.



Основните специфични цели са:

Специфична цел № 1: Подпомагане на достатъчно надеждни земеделски
доходи и устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената
сигурност;
Специфична цел № 2: Засилване на пазарната ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху
научните изследвания, технологиите и цифровизацията;
Специфична цел № 3: Подобряване на позицията на земеделските стопани
във веригата на стойността;
Специфична цел № 4: Принос за смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптацията към него, както и за устойчивата
енергия;
Специфична цел № 5: Насърчаване на устойчивото развитие и ефективното
управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;
Специфична цел № 6: Принос за защита на биологичното разнообразие, 
подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и 
ландшафта;



Основните специфични цели са:

Специфична цел № 7: Привличане на млади земеделски
производители и улесняване развитието на стопанската дейност в 
селските райони;
Специфична цел № 8: Насърчаване на заетостта, растежа, социалното
приобщаване и местното развитие в селските райони, включително
биоикономиката и устойчивото горско стопанство;
Специфична цел № 9: Подобряване на реакцията на селското
стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение 
на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и 
устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните;
Специфична цел № 10: Модернизиране на сектора чрез стимулиране и 
споделяне на знания, иновациите и цифровизацията в селското
стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-
голяма степен.



Стратегически план по ОСП на 
България

В рамките на хоризонталната цел, Стратегическият план ще
адресира потребности чрез интервенции, целящи:

✓ повишаване на квалификацията и знанията на земеделските и
горски стопани и заетите лица в техните стопанства;

✓ създаване на по-ефективна системата за споделяне на знания и
иновации и цифровизация в селското стопанство чрез
въвличане на консултантски организации и повишаване на
техния капацитет;

✓ стимулиране на различни форми на сътрудничество,
допринасящи за постигане на целите на Европейското
партньорство за иновации, както и форми на сътрудничество за
скъсяване на веригата на доставки на селскостопански продукти
и храни чрез ЕЗФРСР.

Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.



Стратегически план по ОСП на 
България

В рамките на специфична цел № 1 „Подпомагане на достатъчно
надеждни земеделски доходи и устойчивост с цел подобряване
на продоволствената сигурност“ и специфична цел № 2
„Засилване на пазарната ориентация и повишаване на
конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям
акцент върху научните изследвания, технологиите и
цифровизацията“, идентифицираните потребности ще бъдат
адресирани посредством предоставяне на съвети, консултации
и обучения за земеделски стопанства, свързани с начини за
повишаване на конкурентоспособността на стопанства, в т.ч.
свързани с използването на дигитални технологии ( ЕЗФРСР).

Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.



Стратегически план за развитие на земеделието и 
развитие на селските райони за периода 2023 – 2027 
г.

Допълнителен ефект по отношение на постигането на специфични цели 
№ 4, 5 и 6 ще се постигне чрез:
❑ представяне на обучения и съветнически услуги, насочени към 

повишаване на знанията за смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация към него, както и за 
устойчивата енергия;

❑ повишаване на знанията за устойчиво управление на природните 
ресурси (води, почви, въздух) и добри практики в земеделието по 
отношение на природните ресурси и дейности и практики, 
допринасящи за опазване на околната среда и биологичното 
разнообразие. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските
райони за периода 2023 – 2027 г.

1.  Осигуряване на ефективни методи за събиране, систематизиране и 
анализ на цялостна и представителна информация и данни за 
състоянието и развитието на Системата за споделяне на знания и 
иновации и цифровизация в селското стопанство (ССЗИСС - AKIS)

Представителна информация за темите, целевите групи и участниците 
от проведените дейности в ССЗИСС ще се акумулира чрез попълване на 
формуляри за наблюдение и оценка към всяка от интервенциите, 
която ще допринася за разпространение на знания и иновации. 

В интервенциите ще бъде формулирано изискване за изготвяне на 
резюме и видео-материали, където е приложимо, от проведените 
обучения, демонстрации, семинари и иновативни проекти. Тези 
материали ще бъдат подавани към звено в МЗГХ, което ще има 
възможност да обединява постъпваща информация в единна 
информационна платформа. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските
райони за периода 2023 – 2027 г.

2. Укрепване на взаимовръзките между участниците, подобряване 
функционирането на ССЗИСС (AKIS) и насърчаване 
разпространението на знания и иновации в селското стопанство

Укрепване на взаимовръзките между участниците в ССЗИСС ще се 
постига чрез интервенцията „Подкрепа за оперативни групи в 
рамките на Европейското партньорство за иновации“ съгл. чл. 78 
"Обмен на знания и информация"(ЕЗФРСР). Чрез изискването по 
интервенцията за сформиране на оперативна група като единствен 
допустим бенефициент, директно се насърчава създаване и 
укрепване на връзките между земеделските производители, 
научните среди, консултантски организации и други партньори, 
съобразно спецификата на конкретния иновативен проект. Чрез 
интервенцията ще се насърчава разпространението на иновации в 
селското стопанство.



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските
райони за периода 2023 – 2027 г.

За адресиране на потребността от укрепване на взаимовръзките 
между участниците, подобряване функционирането на ССЗИСС 
(AKIS) и насърчаване разпространението на знания и иновации в 
селското стопанство се предвижда включване на интервенция 
Консултантски услуги и повишаване на консултантския 
капацитет съгл. чл. 77 "Обмен на знания и 
информация"(ЕЗФРСР).

Предвижда се интервенцията да осигури подпомагане за 
консултантски организации, с цел предоставяне на различни 
консултантски пакети на земеделски стопани, в т.ч. консултации 
по отношение на възможността за сформиране и функциониране 
на оперативни групи в рамките на ЕПИ. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

3. Повишаване на професионалната квалификация на предприемачите и 
заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез адаптиране на формите за 
трансфер на знания към специфичните секторни особености.

Ще бъде включена интервенция „Професионално обучение и придобиване 
на умения“, съгл. чл. 78 „Обмен на знания и информация"(ЕЗФРСР).

Подкрепата ще се предоставя за обучение и придобиване на умения в 
областта на земеделието за лица, ангажирани в сектора на селското   
стопанство. 

Подкрепата, предоставяна на обучаващи организации, ще осигури 
възможност посредством различни форми и методи за предоставяне на 
обучения и демонстрации за повишаване на професионалната 
квалификация и познания по различни теми на предприемачите и заетите 
лица в селскостопанския отрасъл. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

4. Насърчаване на различни форми на коопериране между различните 
участници в системата на ССЗИСС за подобряване ефективността от 
внедряването, разпространението и приложението на иновативни 
решения, базирани на дигитални технологии и споделяне на знания, 
специфични за различните секторни производства.

Потребността ще бъде адресирана чрез интервенцията „Подкрепа за 
оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за 
иновации“ съгл. чл. 77, § 1, буква „д“ Сътрудничество (ЕЗФРСР). 

Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на 
оперативни групи за постигането на целите на Европейското 
партньорство за иновации за селскостопанска производителност и 
устойчивост. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

5. Цифровизация и дигитализация на аграрното управление и 
продоволствената обезпеченост. Подкрепа за внедряването на 
цифрови технологии за управление на стопанствата и оптимизация на 
производствените и административните процеси.

За ускоряване на цифровизацията и дигитализацията ще се прилага 
интервенцията „Инвестиции в земеделски стопанства“ - член 73 
(ЕЗФРСР). Ще се подкрепя внедряване на нови технологии, които са 
пазарно ориентирани и насочени към инвестиции и диверсификация на 
производствата. 

Предвижда се подкрепа за закупуване на машини, съоръжения и 
оборудване, приложения и уеб-инструменти за цифровизация на 
земеделието, както и  нови технологии и иновативни решения, 
позволяващи му производство на продукция с високо качество и при по-
добри ценови характеристики. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

1. За подпомагане на доходите на земеделските стопани, с цел 
сближаването им със средното равнище на доходи в другите 
сектори в икономиката Стратегическият план ще се прилага 
интервенция „Основно подпомагане на доходите за 
устойчивост“ (ЕФГЗ) съгл. чл. 20 „Необвързано с производството 
директно плащане“.

Резултатите от ефекта на насочените интервенции ще установят 
въздействие върху намаляване разликите в доходите от 
селскостопанска дейност в сравнение с икономиката  като цяло, 
включително намаляване на променливостта в доходите в 
различните видове стопанства и постигане на териториален 
баланс от гледна точна на стопанствата, попадащи в райони с 
природни ограничения.



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

2. За повишаване на ефективността на подкрепата и увеличаване на 
икономическия потенциал на малките и средни стопанства 
Стратегическият план ще включва интервенция „Допълнително 
преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“, тип 
интервенция Допълнително необвързано с производството директно 
плащане (към Схемата за основно подпомагане на доходите за 
устойчивост) (ЕФГЗ) съгласно чл. 29.

Интервенцията предвижда изплащането на годишно допълнително 
подпомагане на доходите за първите 30 хектара на земеделските 
стопани (ФЛ и ЮЛ) с максимален размер на стопанствата до 600
хектара.



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

3. Потребността от подпомагане на земеделските стопанства в 
секторите зеленчуци, трайни насаждения и преживни животни за 
увеличаване на икономическия им потенциал е адресирана чрез 
интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане 
на доходите,  съгласно чл. 32-34. 

Чрез подкрепата на сектори и производства, изпитващи трудности, 
ще се подобрява тяхната конкурентоспособност, устойчивост, 
качество и икономически потенциал. 



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

4. Потребността от укрепване жизнеспособността на земеделските 
стопанства в районите с природни и други ограничения ще бъде 
адресирана чрез интервенция за „Подпомагане за райони, изправени 
пред природни или други специфични ограничения“ – член 71. 

Финансовата подкрепа, предоставяна под формата на годишно плащане 
на хектар земеделска площ, попадаща изцяло в райони с природни или 
други специфични ограничения, е насочена към компенсиране на 
земеделските стопани изцяло или частично за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите приходи, свързани с 
ограниченията в съответния район.



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

5. Интервенция, която ще адресира идентифицираната потребност от 
надграждане и диверсифициране на системата за управление на риска и 
управление на кризите в земеделието е „Възстановяването на 
земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични
събития и инвестиции в подходящи превантивни действия“, 
съгласно чл. 73. 

Интервенцията ще осигури подкрепа, която ще повиши нивото на 
превенция в земеделските стопанства, а също така и подкрепа за 
възстановяването на земеделски производствен потенциал в случаите, в 
които той е бил нарушен в резултат от природни бедствия или 
катастрофични събития, свързани с неблагоприятни климатични 
събития, природни бедствия, заболявания по растенията и животните, 
нестабилност на цените, трудности при намиране на пазари и други.



Стратегически план за развитие на 
земеделието и развитие на селските райони
за периода 2023 – 2027 г.

6. За адресиране на идентифицираната потребност от оптимизиране на 
възможностите за напояване за намаляване на негативните последици 
от проявлението на природо-климатичните рискове и увеличаване на 
добивите, включително чрез модернизиране на напоителните 
съоръжения в стопанствата  ще се прилага интервенция „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ – чл. 73 и чл. 74 (ЕЗФРСР).

Чрез интервенцията ще се  подкрепят инвестициите за напояване в 
рамките на земеделските стопанства, чрез което се цели насърчаване и 
развитие на поливното земеделие. Също така ще спомогне за 
преодоляване на климатичните изменения, свързани с дълги периоди 
на засушаване.
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1. Потребността от повишаване на конкурентоспособността на 
стопанствата в секторите производство на зеленчуци, плодове, 
мляко и месо от преживни животни, които са със стопанско 
значение за страната, ще бъде адресирана чрез интервенции за 
„Обвързано с производството подпомагане на доходите“, 
съгласно чл. 32-34. Чрез подкрепата на сектори и производства, 
изправени пред затруднение, ще се подобрява тяхната 
конкурентоспособност, устойчивост, качество и икономически 
потенциал.

Подпомагане на животновъдния отрасъл ще бъде насочено към 
млекодайното говедовъдство, чрез интервенциите за Обвързано 
с производството подпомагане на доходите, както и  за биволи;  
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Обвързано с производството подпомагане на доходите за млечни 
крави и Обвързано с производството подпомагане на доходите за 
млечни крави включени в развъдни програми. 

Месодайното направление в говедовъдството ще бъде 
подпомогнато с интервенции за  Обвързано с производството 
подпомагане на доходите за месодайни крави и Обвързано с 
производството подпомагане на доходите за месодайни крави 
включени в развъдни програми. 

С цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта 
застрашени от изчезване породи е разработена отделна 
интервенция за Обвързано с производството подпомагане на 
доходите за крави от застрашени от изчезване породи.  
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Предвидено е подпомагане и за малките стопанства чрез Обвързано с 
производството подпомагане на доходите за говеда в планински райони. 

Секторът на дребните преживни животни ще бъде обхванат със 
следните две интервенции: 1.Обвързано с производството подпомагане 
на доходите за овце и кози в планински райони и Обвързано с 
производството подпомагане на доходите за овце и кози включени в 
развъдни програми и 2. Обвързано с производството подпомагане на 
доходите за овце и кози от застрашени от изчезване породи. 
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2. За адресиране на потребността от подобряване на 
производителността и добивите в секторите на селското стопанство, 
осигуряващи продукти с по-висока добавена стойност, ще се прилага 
интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ - член 73 
(ЕЗФРСР). 

Чрез тази интервенция

❑ ще се осигури инвестиционна подкрепа за различни видове 
стопанства с цел разширяване и модернизиране на производството, 
включително осъвременяване на производствените мощности, за 
увеличаване на продуктивността на тези стопанства;

❑ ще се осигури възможност за широк обхват на инвестиционна 
подкрепа в зависимост от нуждите на стопанствата в различните 
секторни производства. 
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3. За ускоряване на модернизацията и технологично обновяване на 
стопанствата, включително чрез технологии, постигащи по-високи 
екологични стандарти и водещи до сравнителни пазарни 
предимстваСтратегическият план ще включва интервенция 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ - член 73 (ЕЗФРСР).

Интервенцията ще осигури:

❑ инвестиционна подкрепа за стопанствата с цел разширяване и 
модернизиране на производството, включително осъвременяване на 
производствените мощности, за увеличаване продуктивността на 
стопанствата;

❑ възможност за широк обхват на инвестиционна подкрепа в зависимост 
от нуждите на стопанствата в различните секторни производства.
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За тази потребност ще допринася и интервенцията Стартова помощ за 
установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство,  съгласно 
„Установяване на млади земеделски стопани, помощ за стартиране на 
стопанска дейност в селските райони и развитие на малки стопанства“ - член 
75 (ЕЗФРСР).

Подкрепата за развитието на малки земеделски стопанства ще спомогне 
разрастване на  тяхното производство. 

Интервенцията ще осигури:

❑ по-добра пазарна ориентация на малките стопанства и повишаване на тяхната 
жизнеспособност;

❑ устойчиво развитие с цел достъп до ресурси за развитие чрез осигуряване на 
капиталов ресурс за разширяване на производството и за осъвременяване на 
производствените им мощности, за увеличаване продуктивността на 
стопанствата и намаляване зависимостта им от работна сила. 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, включително поставяне на 
по-голям акцент върху научните изследвания, 
технологиите и цифровизацията

За удовлетворяване на тази потребност ще бъде насочена 
интервенция „Подпомагане на много малки земеделски 
стопанства“ - член 75.

Интервенцията има за цел да обхване големия брой малки и 
полупазарни стопанства, които имат потенциал за развитие от 
гледна точка на мотивация и наличен фамилен труд. 
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4. За повишаване на ефективността, подобряване на пазарната 
ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност в малките 
стопанства ще се прилага интервенция „Подпомагане на много малки 
земеделски стопанства“ - член 75. 

Интервенцията има за цел да обхване големия брой малки и 
полупазарни стопанства, които имат потенциал за развитие от гледна 
точка на мотивация и наличен фамилен труд. Разрастване на тяхното 
производство чрез подходяща публична подкрепа ще доведе до 
подсилване на групата от средните по размер стопанства, които са по-
жизнеспособни. 
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5. Повишаване на износа на селскостопански продукти с висока 
добавена стойност 

Интервенциите, удовлетворяващи тази потребност, имат за цел да 
повишат конкурентоспособността на селскостопанските продукти от 
Съюза и тяхното потребление, да подобрят репутацията им както в 
рамките на Съюза, така и извън него, и да увеличат пазарния дял на 
тези продукти, като се обърне специално внимание на пазарите в 
трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж. 

В случай на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителското 
доверие или други специфични проблеми промоционалните 
дейности следва да спомогнат за възстановяване на нормалните 
пазарни условия. 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, включително поставяне на 
по-голям акцент върху научните изследвания, 
технологиите и цифровизацията

6. Потребността от модернизация и внедряване на иновации и 
цифровизация в устойчиви стопанства, насърчаване на връзките 
между производителите и науката и създаване на условия за 
обмен на знания, иновации ще се адресира чрез интервенцията 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ – чл. 73 (ЕЗФРСР).

Подпомагането ще бъде насочено към  адресиране на 
необходимостта от внедряване на нови технологии в стопанства, 
които са пазарно ориентирани и насочени към инвестиции и 
диверсификация на производствата. 
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7. За гарантиране на по-добри условия за устойчиво развитие на 
сектор пчеларство и повишаване на доходите, чрез 
модернизация на стопанствата, използване на цифровизацията, 
както и по-широкото прилагане на подвижното пчеларство се 
предвижда комплекс от  интервенции:

Интервенция „Консултантски услуги, техническа помощ, 
обучение, информация и обмен на добри практики за пчелари и 
пчеларски организации, включително относно агресорите и 
болестите в кошера, особено вароатозата“;

Интервенция „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, 
особено срещу вароатозата“ 
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Интервенция „Сътрудничество със специализирани органи за 
изпълнението на изследователски програми в областта на 
пчеларството и пчелните продукти“;

Интервенция „Популяризиране, комуникация и маркетинг, 
включително действия за наблюдение на пазара и дейности, 
насочени по-специално към повишаване на осведомеността на 
потребителите относно качеството на пчелните продукти»;

Интервенция „Действия за запазване или увеличаване на 
наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително
развъждане на пчели»;
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Интервенция „Инвестиции в материални и нематериални 
активи“;

Интервенция „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, 
включително развъждане на пчели“ 

Интервенция „Действия за подпомагане на лабораториите за 
анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на 
производителността, както и потенциално токсичните за пчелите
вещества„.
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8. За повишаване на конкурентоспособността на производителите и
преработвателите в лозаро-винарския сектор, модернизация на стопанствата
и предприятията за производство на вино, както и за стимулиране на
експортаната ориентация и подобряване на стурктурата на сектора ще бъдат
включени следните интервенции (ЕФГЗ):

❑ интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, която ще доведе 
до:

- повишаване на  жизнеспособността на гроздопроизводителите в 
България; 

- устойчивост на конкурентоспособността и пазарната ориентация на 
стопанствата, обновяване на производствения потенциал в 
лозарството, поддържане и изграждане на неговата модерна и 
конкурентна структура.
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❑интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, която
чрез материални и нематериални инвестиции в
преработвателни съоръжения, винарска и маркетингова
инфраструктура ще доведе до подобряването на общите
резултати на винарските предприятията и адаптирането им към
изискванията на пазара, както и повишаване на тяхната
конкурентоспособност.

❑интервенция „Насърчаване на винения туризъм“.
Изпълнението на интервенцията ще допринесе за подобряване
на репутацията на винения сектор, запознаване на обществото с
туристическия потенциал на лозаро-винарските региони в
страната и популяризиране на техните специфики.
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❑интервенция „Популяризиране в трети държави“ за лозаро-
винарския сектор, е насочена към повишаване на
конкурентоспособността и износа на пазарите в трети страни
на вина със ЗНП /защитено наименование за произход/, ЗГУ
/защитено географско указание/ и сортови вина без ЗНП и
ЗГУ, включително и биологични такива.

❑интервенция „Информиране в държавите членки“ в лозаро-
винарския сектор - член 58, ще допринесе за повишаване на
информираността на потребителите за отговорната
консумация на вино и за обхвата на схемите на Съюза за
качество, включващи наименованията за произход и
географските указания.
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❑За постигането на тази потребност ще допирнесе и
заложената в лозаро-винарския сектор интервенция
„Инвестиции в екологични съоръжения“. Предвидената
интервенция цели да допринесе за повишаване на
устойчивостта на винарските предприятия и в
икономическото и екологичното й измерение.
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9. Потребността от подобряването на достъпа до финансиране
ще бъде адресирана чрез прилагане на финансови
инструменти.

В България, е изведена необходимостта от разработване на
гаранционна схема, насочена към новите, малките и средните
земеделски стопанства, поради липсата на достатъчен ресурс
за обезпечаване на средствата, като нуждата от по-
благоприятен достъп за финансиране е изведена и по
отношение на съществуващите големи стопанства и
преработватели, включително за инвестиции в
неселскостопански дейности, поради неликвидност на
обезпеченията.
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Проект „Подкрепана предприемачеството в областта на 
вътрешната преработка на качествени селскостопански
продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и 
Кърджали“(QUALFARM), е съфинансиран от Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални
фондовена страните, участващи в Програмата за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-
България 2014–2020.

Съдържанието на този материал е изцяло отговорност
на Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ и по 
никакъв начин не може да се счита, че отразява
възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 
Управляващия орган и Съвместния секретариат.
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