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Държавен фонд „Земеделие“ подпомага организациите на производители на 
плодове и зеленчуци чрез предоставяне на финансова помощ по схема 
„Оперативни програми“.  
Подкрепата в сектора, която Европейският съюз предоставя, е насочена към 
повишаване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на сектора, 
намаляване на колебанията в доходите на производителите в следствие на кризи, 
увеличаване на потреблението на плодове и зеленчуци и повишаване използването 
на екологични техники за отглеждане и производство.  
Схемата има за цел обединяването на производители на плодове и зеленчуци в 
организации на производители, за да могат да засилят позициите си на пазара.  
В Република България през февруари 2021 година има 19 признати организации на 
плодове и зеленчуци с общо 162 членуващи в тях производители. Най-много 
организации извършват дейност на територията на област Пловдив. 
 

Признаване на организации на производители  

За да получи една организация на производители признаване от Министерството 
на земеделието, храните и горите, тя трябва да има най-малко шест члена и да 

реализира продукция от 
плодове и зеленчуци на 
стойност не по-малко от 50 
000 лева годишно.   
 Организация на 
производители на плодове и 
зеленчуци може да бъде 
кооперация, събирателно 
дружество или дружество с 
ограничена отговорност. В нея 
могат да членуват физически 

или юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители, 
имат завършена финансова година и произвеждат плодове и зеленчуци, за които 
организацията иска признаване.   
 
Организациите могат да приемат за свои членове и лица, които не са 
производители на плодове и зеленчуци, но тяхната дейност трябва да бъде 
свързана с дейността, за която организацията иска признаване.  Тези членове не 
могат да се възползват от мерките, финансирани от Европейския съюз и нямат 
право да гласуват при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и 
оперативните програми на организацията.   
Членовете трябват да реализират чрез организацията на производители цялото 
произведено от тях количество плодове и зеленчуци,  тъй като така се постигат 
основните цели на сдружаването - засилване на позициите на пазара, по-добра 
пазарна реализация чрез осигуряване на достъп до големи пазари и търговски 
вериги, предлагане на хомогенни партиди, по-добри възможности за посрещане на 
изискванията за качество и безопасност. В някои случаи, ако е предвидено в 
устройствения акт, те могат да предлагат самостоятелно на пазара до 25 на сто от 
произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти – до 40 на 
сто. 
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Оперативни програми и оперативен фонд  

  
Всяка призната организация на производители на плодове и зеленчуци, трябва да 
създаде оперативен фонд, преди кандидатстване за финансово подпомагане по 
схема „Оперативни програми“ на ДФ „Земеделие“.  
 
Оперативният фонд е банковата сметка на 
организацията, от която се разплащат само 
разходите и дейностите по оперативната 
програма. Набирането на средства в него 
се извършва чрез финансови вноски от 
организацията и/или от нейните членове 
и финансовата помощ от ДФ „Земеделие“.  
Вноските в оперативния фонд се 
определят с решение на Общото събрание 
на организацията и следва да са 
достатъчни, за да покриват разходите и 
дейностите по оперативната програма.   
  

Продължителност на оперативните програми  
   
Оперативните програми са с минимална продължителност 3 години и максимална 
– 5 години.   
 
Допустимо е удължаване на вече одобрените оперативни програми до 
максималния срок от 5 години, но не по-късно от 31 декември 2022 г.   
Оперативните програми, одобрени след 29 декември 2020 г. не могат да 
надхвърлят 3 години срок на изпълнение .  

Финансова помощ от ЕС и национално съфинансиране  

За разлика от други програми и схеми, финансирани от ЕС, по схема „Оперативни 
програми“ няма фиксиран максимален бюджет.   
 
Финансовата помощ от ЕС не може да надхвърля 50 % от реално извършените 
разходи от оперативната програма. Тъй като в Република България организациите 
на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на 
плодове и зеленчуци, те могат  да  заявят финансовата помощ от ЕС да бъде 
увеличена  от 50 на 60%.   
 
Наред с това финансирането от Съюза е ограничено до 4,1 % от стойността на 
предлаганата на пазара продукция от организацията.   
 
Организациите на производители избират референтен период за своята 
оперативна програма, който включва 12 последователни месеца и се използва за 
определяне на горната граница от 4,1% на финансовата помощ от ЕС.  Предоставя 
се възможност за допълване на европейската субсидия с национални средства.  
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Цели, които оперативната програма си поставя   

  
Общите цели, които се поставят в оперативните програми, трябва да са насочени 
към подобряване на конкурентността, подобряване на привлекателността на 
членството в организации на производители и поддържане и защита на околната 
среда.  
 
Всяка оперативна програма трябва да е насочена и към постигане на поне две 
специфични цели – планиране и приспособяване на производството към 
търсенето на пазара, подобряване качеството на продуктите и увеличаване на 
търговската им стойност, предотвратяване и управление на кризи и др. Целите 
следва да включват и прилагане на екологични мерки, свързани с опазване на 
водата, почвите, съхраняване на местообитанията и биоразнообразието, 
екологично управление на отпадъците и прилагане на методи на производство, 
насочени към опазване на околната среда, в т.ч. и биологично земеделие.   
 
Всяка оперативна програма трябва да включва изпълнението на поне две 
екологични мерки или най-малко 10% от разходите по нея да са за изпълнение на 
екологични дейности.   
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Баланс на дейностите в оперативната програма. Основни правила, 

които трябва да се следват при изготвянето й  
  
За да е балансирана оперативната програма, в Националната стратегия за 
устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и 
зеленчуци в Република България за периода 2017—2021 г. са определени 
максимални проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат изразходвани за 
всяка отделна мярка или дейност.   
 
Основно правило е, че всяка отделна дейност не може да превишава 50% от 
оперативния фонд за целия период на изпълнение на оперативната програма, като 
в зависимост от планираните дейности за постигане на целите, този процент е 
различен.  
 
Например, ако в оперативната програма са включени дейности по 
предотвратяване и управление на кризи, те не могат да превишават една трета от 
разходите по оперативната програма.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мерки и дейности от оперативната програма  
  

За да имат организациите на производители гъвкавост и сами да определят 
дейностите, които да включат в програмите си, Европейската комисия е 
определила неизчерпателен списък на действия и разходи, които отговарят на 
условията на оперативните програми, както и списък на действия и разходи, които 
не отговарят.   
 
Организациите на производители определят какви инвестиции и дейности да 
включат в програмите си,  за да постигнат избраните от тях цели.   
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Дейности, насочени към планиране на производството  

  
Широко застъпени в изпълняваните оперативни програми са дейностите, 
насочени към планиране на производството. Те включват закупуване, 
строителство или обновяване на сгради за съхранение, пакетиране и подготовка за 
предлагане на пазара, изграждане или модернизиране на места за пряка продажба 
или за преработка на произведената продукция, както и за контрол на нейното 
качество. 
   
Към  тях спадат и изграждането и подобряването на хладилни складове, щандове, 

лаборатории, преработвателни цехове, 
закупуване и инсталиране на машини, 
съоръжения и оборудване, необходими за 
преработка на земеделската продукция, 
произведена от членовете на организацията на 
производители.   

 Допустимо е  и закупуване, строителство или 
обновяване на сгради, които да бъдат използвани 
за земеделско производство на ниво стопанство, 

включително за опазване компонентите на околната среда, за съхранение на 
машини, техника и материали, за ремонтни работилници.   
 Дейности, която допринасят за планиране на производството, са създаване или 
презасаждане на трайни насаждения и десертни лозя, инвестиции в напоителни 
съоръжения, изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии, закупуване 
на земя, необходима за изпълнение на инвестициите във връзка с  изграждане или 
модернизиране на сгради и помещения за производствени дейности, както и за 
реализация или преработка на продукцията.  

 
Дейности, насочени към подобряване или запазване на качеството на 

продуктите 
  

Основни и популярни дейности в оперативните 
програми, насочени към подобряване или 
запазване на качеството на продуктите, са 
закупуване и инсталиране на машини, 
съоръжения и оборудване за контрол на 
качеството и съхранение на земеделската 
продукция, произведена от членовете на 
организацията на производители, изграждане 
на съоръжения за защита от градушки и от 
щети, нанасяни от диви животни и птици.  В 
тази група попадат също хладилно оборудване 
и техника за складиране, както и внедряване 
на системи за контрол на качеството на непреработена и преработена продукция.  
Допустимо е закупуване на неземеделски транспортни средства за вътрешен 
транспорт на територията на организацията на производители, като следва да се 
има предвид, че не се допуска  закупуване на транспортни средства за доставка на 
продукцията до търговската мрежа.  
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Дейности, насочени към подобряване на предлагането на  пазара  

  
За подобряване на предлагането на пазара организациите на производители могат 
да включат в оперативните си програми инвестиции и дейности за изграждане и 
подобряване на площадки и рампи, свързани с реализация на продукцията, 
закупуване и инсталиране на машини, съоръжения и оборудване за проучване на 
пазара, пакетиране, калибриране, подготовка за продажба и др., както и 
оборудване на транспортни средства за превоз на продукцията с апаратура за 
регулиране на температурата или атмосферата в тях.   

 

 

   
Научноизследователска дейност и експериментално  

производство  
  
Допустими дейности са закупуване и инсталиране на машини, съоръжения и 
оборудване за подобряване на производствения процес, включително и за 
опазване компонентите на околната среда, подобряване на енергийната 
ефективност и растителната защита, закупуване на хардуер и софтуер, покупка на 
модерни информационни и комуникационни системи, софтуер за хранене на 
растенията и др.   
   

Мерки за предотвратяване и управление на кризи  
  
Всяка оперативна програма може да включва една или повече мерки за 
предотвратяване или управление на кризи, например изтегляне на продукти от 
пазара с цел безвъзмездно разпространение, насърчаване и комуникация, както с 
превантивна цел, така и във времена на криза, мерки за обучение и обмен на най-
добри практики и застраховане на реколтата.  
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Екологични дейности  

 
В оперативната програма задължително трябва да бъдат включени екологични 
действия и/или инвестиции с екологична насоченост. Те могат да бъдат действия, 
идентични на ангажиментите за агроекология и климат или биологично 
земеделие по Регламент (ЕС) № 1305/2013, инвестиции за опазването на околната 
среда, както и други действия, включително и тези, които не са свързани с 
конкретен парцел, но допринасят за съхраняване на почвите, икономии на вода и 
енергия, подобряване или поддържане на качеството на водите, опазване на 
местообитанията или биологично разнообразие, смекчаване на последиците от 
изменението на климата, намаляване и подобряване на управлението на 
отпадъците и др. 
Избраните екологични действия трябва да бъдат съобразени с Националната 
рамка за екологични дейности към Националната стратегия за устойчиви 
оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в 
Република България за периода 2017-2021 г.“  

 
 Подаване на заявление за одобрение на оперативна програма  

  
Организациите на производители на плодове и зеленчуци, изготвили оперативни 
програми,  подават своите заявления за одобрение в Областните дирекции на 
Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация.  Заявления се приемат 
ежегодно от 1 юли до 1 септември през годината, предхождаща първата година на 
изпълнение на оперативната програма.  

Положителни ефекти от сдружаването на производители на плодове и 
зеленчуци и изпълнението на оперативни програми  

  
Обединяването на производители на 
плодове и зеленчуци в организации на 
производители и изпълнението на 
оперативна програма разкрива нови 
перспективи пред малките и средните 
земеделски стопани.   

Организациите на производители са 
маркетингови структури, които улесняват 
своите членове при пускане на пазара на 
продукти, подпомагат ги по отношение на поддържане на пазарния дял, при 
разработване на нови възможности.    

Наред с това нараства търговската стойност на продуктите, намалява дела на 
продуктите, които не отговорят на пазарните стандарти и отказите на клиенти по 
тази причина.  Сдружаването на производителите осигурява достъп до нови или 
алтернативни пазари за продуктите, до които малките производители преди това 
не са имали достъп или той е бил ограничен. Съвместното предлагане на 
продукция на пазара води до нарастване на продажбите и разкрива допълнителни 
възможности за представяне на продукцията в магазини, на изложения и др.   
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Анализ на прилагането на схема „Оперативни програми“ за периода 

2018-2020 г.  
  

С финансовата помощ по схема „Оперативни програми“ в периода  2018-2020 г. са 
създадени 239 дка нови насаждения със системи за капково напояване, 
автоматизация за напоителната система,  изградени са системи за защита от 
градушки за 372 дка насаждения, фотоволтаична система за захранване на 
плодохранилище и въздухоохлаждаем агрегат за оранжерия.   
  
Закупени са 2 машини за защита от слана, 30 прикачни платформи, 2 самоходни 
платформи за плодове и зеленчуци, 1 технологична линия за калибриране на 
зеленчуци.   
 

 
  
Организациите на производители са придобили 1 комбайн за кореноплодни, 6 
трактора, 3 шредера, 1 челен товарач, 1 машина с отклоняващи се секции, 
хербицидни щанги, отклоняващи се секции и вилици, 2 машини за косене на трева 
и издънки в овощни градини, 1 роторна косачка, 1 навигационна система за 
селскостопански машини,  5846 бокс палети, 1 принтер за маркиране.  В процес на 
изграждане са също 5 дка оранжерии за плодове и зеленчуци.  
 
За две години е изплатена финансова помощ в размер на над 2,66 милиона лева.   
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През 2020 г. бяха одобрени три нови оперативни програми на организации на 
производители, които стартират изпълнение през 2021 година и са за период от 3 
години. За две от организациите те се явяват втори поредни програми.    
  
По новите програми е предвидено създаване на трайни насаждения от череши, 
кайсии, ябълки, изграждане на капково напояване и мрежи за защита от 
градушки, насекоми и птици, създаване на помпени възли с контролери за 
автоматизация на поливането.   
  
Наред с това организациите планират да разширят хладилните си бази за 
съхранение и манипулации на плодове и зеленчуци, да закупят сортиращи линии 
за плодове, да придобият бокспалети, платформи за бране на плодове и 
зеленчуци, комбайни за кореноплодни, машини за прореждане и такива за 
контурни разитби, шредери, ремаркета, трактори и др.   
 

 
 
 
По една оперативна програма като екологична инвестиция ще бъде изградена 
фотоволтаична система за захранване на съществуващи сондажни кладенци с 
помпен възел, а в другите като екологични дейности е предвидено използването на 
пъфери и феромони, екологични смазки и хидравлични масла.  
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Бъдеще на схема „Оперативни програми“ в Стратегическия план за 

развитие на земеделието и селските райони  за програмен период 
2021-2027 г.  

  
В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 
програмен период 2021-2027 г. са предвидени интервенции чрез оперативни 
програми от признати организации на производители и асоциации на 
организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ по примера на 
действащото до момента подпомагане.  
  
Наред с това в него са заложени и интервенции посредством оперативни програми 
както от признати организации на производители и асоциации на организации на 
производители, така и от групи производители и в други сектори на земеделието - 
„Мляко и млечни продукти“, „Месо“, „Зърнени култури“ и „Картофи“. 

   

Къде да намерим повече информация  

 Актуална информация, образци на документи, както и информация за 
често допускани грешки, може да намерите на официалната интернет 
страница на ДФ „Земеделие“ www.dfz.bg  

 Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на 
организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните 
асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените 
оперативни програми   

 Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации 
на производители на плодове и зеленчуци в Република България за 
периода 2017-2021 г.    

 



 

 
 

ДФ „Земеделие“  

 Отдел „Организации на производители на плодове и 
зеленчуци“  

Адрес: гр. София, ПК 1618,   

ул. „Гусла“ № 3  

 Тел. 02/81 87 523  

e-mail : oppz@dfz.bg   

 www.dfz.bg  

 




