
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

САПАРД АГЕНЦИЯ 

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ ПО АКРЕДИТИРАНИТЕ МЕРКИ ОТ НПРЗСР 

  

Допустими инвестиции по Мярка 01 “Инвестиции в земеделски стопанства”  

SO1: Сектор “Мляко и млекопроизводство” 

SO1 – I1      Първоначално закупуване на чистопородни женски животни от млечни 
породи, които са включени в родословната книга и представляват до 1/3 от 
първоначалния брой на животните - говеда, овце и кози, но само веднъж за целия 
период на програмата; 

SO1 – I2      Машини за: 

почистване на тор – механични, автоматични линии и съоръжения, отделни агрегати, 
инструменти и машини; 

за доене - доилни инсталации (стационарни и подвижни),оборудване за охлаждане на 
продукцията на ниво ферма; 

оборудване за производство на фураж – машини, съоръжения, линии, инструменти 

SO1 – I3      Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни – 
сгради и прилежащите им площи, включително всички необходими машини, 
съоръжения и оборудване за осигуряване функционирането им; 

Построяване и модернизация на помещения за съхранение и производство на фураж и 
готови продукти - сгради и прилежащите им площи, включително всички необходими 
машини, съоръжения и оборудване за осигуряване функционирането им; 

SO1 – I4      Оборудване и машини за товарене и разтоварване и транспортни линии за 
суровини, материали, готова продукция и животни;                                

SO1 – I5      Изграждане на торосъбирателни и септични ями с прилежащите им 
съоръжения и оборудване;                                        

SO1 – I6      Оборудване с филтри и създаване на пунктове за дезинфекция, осеменяване 
и за събиране      на мляко – построяване и реконструкция на сгради, закупуване на 
машини и съоръжения, апаратура и екипировка;                                      

SO1 – I7      Охладителни вани, вани за пастьоризация на млякото и оборудване за 
производство на млечни продукти на равнище стопанство с капацитет, който не 
превишава собствената продукция, включително и закупените чистопородни женски 
животни по точка 1;                      



SO1 – I8      Въвеждане на електрически пастири;                            

SO1 – I9      Подобряване на водозахранването на ниво стопанство – построяване или 
реконструкция на водоснабдителната система или съоръжения;                

SO1 – I10      Механизация за стопанството (закупуване на специализирани машини и 
транспортни средства – трактори, комбайни, прикачен инвентар), специализирано 
оборудване, включително софтуер и хардуер; 

SO2: Сектор “Месо и месопроизводство” 

SO2 – I1Първоначално закупуване на чистопородни женски говеда, включени в 
родословната книга, които съставляват до 1/3 от общия брой на говедата, както и на 
чистопородни свине майки, включени в родословната книга от породите: Пиертен, 
Ландрас, Дунавска бяла, Дюрок,      Голяма бяла до 20 животни, но само веднъж за 7-
годишния период на програмата.       Специализирани нуклеосови и репродуктивни 
стопанства могат да закупуват елитни мъжки прасета от породите Пиетрен, Ландрас, 
Дунавска бяла, Дюрок и Голяма бяла до 10 броя;    

SO2 – I2      Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни и 
птици за угояване, както и за производството на млади животни и птици предназначени 
за отглеждане в собственото стопанство - сгради и прилежащите им площи, 
включително всички необходими машини, съоръжения и оборудване за осигуряване 
функционирането им; 

SO2 – I3      Технологично оборудване на помещенията за животни и птици, отглеждани 
за месо - всички необходими машини, съоръжения и оборудване за осигуряване 
функционирането на сградите; 

SO2 – I4      Построяване или реконструкция на малки цехове (фуражни кухни) за 
смески и комбиниран фураж - всички необходими машини, съоръжения и оборудване 
за осигуряване функционирането им – както и закупуване на специализирано 
оборудване, вкл. софтуер;    

SO2 – I5      Пречиствателни съоръжения за свинеферми и птицеферми;                            

SO2 – I6      Машинен парк за стопанствата - закупуване на специализирани машини и 
транспортни средства – трактори, комбайни, прикачен инвентар, специализирано 
оборудване, включително софтуер и хардуер; 

SO3: Сектор “Трайни насаждения” - овощни градини, лозя, ягодоплодни 

SO3 – I1      Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и 
ягодоплодни, включени в Официалната сортова листа на Република България – всички 
агро-технически мероприятия от подготовка на почвата до засаждане, подготовка за 
първото зимуване - подпомагат се разходи за торене, посадъчен материал, материал за 
обвиване, колчета, подпорни конструкции и други технологично необходими 
материали;      



SO3 – I2      Изкореняване и възстановяване на съществуващи лозови масиви с 
препоръчани и разрешени сортове грозде (без хибриди) – всички агро-техночески 
мероприятия от подготовка на почвата до засаждане, подготовка за първото зимуване - 
подпомагат се разходи за торене, посадъчен материал, материал за обвиване, колчета, 
подпорни конструкции и други материали технологично необходими; 

SO3 – I3      Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство – всички 
необходими видове машини, оборудване, прикачен инвентар, инструменти и системи, 
включително софтуер; 

SO3 – I4      Оборудване за напояване във фермите – машини, съоръжения, агрегати (с 
изключение на винени лозя за качествени вина от определен район) - без сондажните 
кладенци;                                      

SO3 – I5      Оборудване за обработка и опаковане на продукцията от стопанството, 
друго специализирано оборудване свързано с дейността на стопанството, вкл. софтуер;  

SO3 – I6      Изграждане и оборудване на разсадници за производство на сертифицирани 
трайни насаждения: лозя, овощни градини и ягодоплодни – сгради, машини и прикачен 
инвентар, съоръжения и оборудване, огради, както и първичната подготовката на 
терена за дейността.  

SO4:Сектор “Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, 
маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн – 
висококачествени сортове и памук” 

SO4 – I1      Засаждане или подмяна на трайни насаждения, етерично-маслени и/или 
многогодишни лечебни растения, включени в Официалната сортова листа на Република 
България – всички агро-технически мероприятия от подготовка на почвата за 
засаждане, подготовка за първото зимуване - подпомагат се разходи за торене, 
посадъчен материал, материал за обвиване, колчета, подпорни конструкции и други 
технологично необходими материали;      

SO4 – I2      Покупка на различни видове специализирана земеделска техника и 
оборудване, машини, съоръжения, прикачен инвентар, вкл. софтуер; 

SO4 – I3      Оборудване за напояване във фермите – машини, съоръжения, агрегати  - 
без сондажните кладенци; 

SO4 – I4      Оборудване за обработка и опаковане -оборудване за първична обработка 
на продукцията от стопанството, в т.ч. машини, агрегати, линии за почистване, 
сортиране, сушене, пресоване, опаковане, сушилни;    

SO4 – I5      Закупуване на оборудване за създаване на микроклимат в оранжериите -
системи за поддържане на влажността, системи за поддържане на въглеродния двуокис, 
вентилационни системи, екран за регулиране на осветеността, отоплителни системи, 
напоителни системи       съоръжения и оборудване за впръскване на течен тор, както и 
другите технологично необходими системи, съоръжения и машини;                    



SO4 – I6      Изграждане и модернизация на оранжерии - конструкции и прилежащите 
им площи, включително всички необходими машини, съоръжения и оборудване за 
осигуряване функционирането им; 

SO4 – I7      Изграждане на складови помещения в съответствие с размера на 
стопанството - построяване и модернизация на помещения за съхранение - сгради и 
прилежащите им площи, включително всички необходими машини, съоръжения и 
оборудване за осигуряване функционирането им; 

SO4 – I8      Сушилни и оборудване за сушене, както и необходимите им помощни 
съоръжения и системи.    

Допустими инвестиции по Мярка 02 “Подобряване на преработката и маркетинга 
на селскостопански рибни продукти”  

S01: Винопроизводство 

S01 – I1      Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия – 
строителни, довършителни или дейности по реконструкция и модернизация на 
предприятията – сгради, прилежаща инфраструктура необходими за осъществяване на 
дейността; 

S01 – I2      Oборудване – апарати, машини, съоръжения, хардуер и софтуер за 
подобряване хигиената и качеството на продуктите 

S01 – I3      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
преработка на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или 
обработване на отпадъците: 

S01 – I4      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
производство на нови продукти и съвременно пакетиране;  

S01 – I5      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати , хардуер и софтуер за 
лаборатории, за подобряване и контрол на качеството на продуктите (НАССР)  

S01 – I6      изграждане на система за управление на качеството съобразно изискванията 
на ИСО 9000, което включва разходи за консултанти за разработване на система за 
управление на качеството, закупуване на необходими дълготрайни активи за 
функциониране на системата и разходи по сертифициране от международно признат 
сертифициращ орган; 

S02: Плодове и зеленчуци  

S02 – I1      Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия – 
строителни, довършителни или дейности по реконструкция и модернизация на 
предприятията – сгради, прилежаща инфраструктура необходими за осъществяване на 
дейността. 

S02 – I2      Машини, оборудване, агрегати за пакетиране, охлаждане, замразяване и 
сушене. 



S02 – I3      Oборудване – апарати, машини, съоръжения, хардуер и софтуер за 
подобряване хигиената и качеството на продуктите. 

S02 – I4      Машини, съоръжения, апарати агрегати, хардуер и софтуер, свързани с 
опазване на околната среда. Изграждане на пречиствателни станции за механично 
пречистване на водата; 

S02 – I5      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
преработка на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или 
обработване на отпадъците. 

S02 – I6      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
производство на нови продукти и съвременно пакетиране. 

S02 – I7      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати , хардуер и софтуер за 
лаборатории, за подобряване и контрол на качеството на продуктите (НАССР) 

S03: Мляко и млечни продукти 

S03 – I1      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати за охлаждане и 
съхраняване, както и за транспортиране на мляко; закупуване на специализирани 
камиони-танкери за мляко. 

S03 – I2      Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия – 
строителни, довършителни или дейности по реконструкция и модернизация на 
предприятията – сгради, прилежаща инфраструктура необходими за осъществяване на 
дейността. 

S03 – I3      Oборудване – апарати, машини, съоръжения, хардуер и софтуер за 
подобряване хигиената и качеството на продуктите. 

S03 – I4      Изграждане и закупуване на оборудване за пречиствателни станции, 
канализации и системи за обезвреждане на отпадните води. 

S03 – I5      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
преработка на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или 
обработване на отпадъците. 

S03 – I6      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
производство на нови продукти и съвременно пакетиране. 

S03 – I7      Охладителни танкери и оборудване за млекосъбирателните пунктове; 
оборудване за окачествяване на суровото мляко.  

S03 – I8      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати , хардуер и софтуер за 
лаборатории, за подобряване и контрол на качеството на продуктите (НАССР) 

S04: Месопреработка 



S04 – I1      Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия – 
строителни, довършителни или дейности по реконструкция и модернизация на 
предприятията – сгради, прилежаща инфраструктура необходими за осъществяване на 
дейността. 

S04 – I2      Oборудване – апарати, машини, съоръжения, хардуер и софтуер за 
подобряване хигиената и качеството на продуктите. 

S04 – I3      Изграждане и закупуване на оборудване за пречиствателни станции, 
канализации и системи за обезвреждане на отпадните води. 

S04 – I4      Изграждане на системи за отвеждане на течните и твърдите отпадъци, 
канализации и пречиствателни съоръжения 

S04 – I5      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
преработка на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или 
обработване на отпадъците. 

S04 – I6      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
производство на нови продукти и съвременно пакетиране. 

S04 – I7      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати , хардуер и софтуер за 
лаборатории, за подобряване и контрол на качеството на продуктите (НАССР). 

S04 – I8      Машини, съоръжения и оборудване за осигуряване на добри условия за 
преработка и кланична обработка на свине, птици, едър и дребен рогат добитък. 

S04 – I9      Изграждане и оборудване на замразителни и хладилни помещения за 
съхранение на готовата продукция. 

S04 – I10      Специализиран транспорт за превоз на живи животни и птици за клане и 
хладилен транспорт за превоз на продукцията до търговската мрежа;  

S04 – I11      Изграждане на система за управление на качеството съобразно 
изискванията на ИСО 9000, което включва разходи за консултанти за разработване на 
система за управление на качеството, закупуване на необходими дълготрайни активи за 
функциониране на системата и разходи по сертифициране от международно признат 
сертифициращ орган; 

S05: Рибарство и аквакултури 

S05 – I1      Изграждане и монтаж на хладилни помещения за съхранение и/или 
замразяване на прясна риба и/или други аквакултури; реконструкция, модернизация, 
обновяване на съществуващи хладилни помещения за съхранение и/или замразяване 
и/или оборудване за производство на лед и  

оборудване за съхранение на риба и/или други аквакултури. 

S05 – I2      Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия за 
първична и дълбочинна преработка на риба и други аквакултури – строителни, 



довършителни или дейности по реконструкция и модернизация на предприятията – 
сгради, прилежаща инфраструктура необходими за осъществяване на дейността. 

S05 – I3      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
преработка на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или 
обработване на отпадъците. 

S05 – I4      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати, хардуер и софтуер за 
производство на нови продукти и съвременно пакетиране 

S05 – I5      Машини, оборудване, съоръжения, апарати, агрегати , хардуер и софтуер за 
лаборатории, за подобряване и контрол на качеството на продуктите (НАССР). 



Допустими инвестиции по Мярка 03 “Развитие и диверсификация на 
икономическите дейности, предоставяне на възможности за разнообразни 
дейности  и алтернативни доходи” 

S01: Селски туризъм 

S01 – I1      Обновяване, реконструкция, вътрешни преустройства на сгради, по- 
специално сгради с историческо и културно значение (стари изби, мелници и други), 
които са частна или общинска собственост, приспособяване за целите на селския 
туризъм; 

S01 – I2      Изграждане на помещения и съоръжения за настаняване на 
открито(къмпинги, бази за отдих и спорт); оборудване за настаняване на туристи; 

S01 – I3      Създаване на туристическата инфраструктура и осигуряване  на условия за 
отдих и спорт (за конна езда, спортен риболов, планинско колоездене, екопътеки); 

Оборудване за планинско колоездене и за риболов. 

S01 – I4      Строителство, реконструкция, приспособяване на сгради за настаняване на 
туристи, подобряване и оформяне на вътрешните дворове на сгради, създаване и 
оборудване на пунктове и рекламни витрини за продажба на земеделска продукция от 
домакинството; закупуване на оборудване (без аудио и видео техника и луксозно 
обзавеждане, басейни, сауни, фитнес центрове) необходимо за настаняване на 
туристите, според Наредба №2 за категоризация на обектите. 

S01 – I5      Строителство/ приспособяване на сгради и помещения, които ще се 
предоставят за организиране на изложби, базари и предлагане на традиционни за 
района стоки; обзавеждане на сградата; създаване на рекламна web- страница. 

S01 – I6      Строителство, ремонт и обзавеждане на ловни бази; съоръжения за 
функционирането на дивечовъдни участъци; изграждане на укрития за дивеча, чакала и 
заслони; 

S02: Местно занаятчийство и агроиндустрия 

S02 – I1      Изграждане и възстановяване на занаятчийски работилници; закупуване на 
оборудване за разширяване на съществуващи дейности, вкл. изграждане и 
реконструкция на сгради и прилежащите им площи, включително всички необходими 
машини, съоръжения и оборудване за осигуряване функционирането им. 

S02 – I2      Изграждане/ реконструкция, приспособяване на помещения за преработка и 
съхраняване на готова животинска и/ или растителна продукция; оборудване за 
преработка, консервиране и пакетиране на продукцията на стопанството, вкл. 
изграждане и реконструкция на сгради и прилежащите им площи, включително всички 
необходими машини, съоръжения и оборудване за осигуряване функционирането им. 

S02 – I3      Създаване и оборудване на работилници за поддръжка и ремонт на 
селскостопанска техника, вкл. изграждане и реконструкция на сгради и прилежащите 



им площи, включително всички необходими машини, съоръжения и оборудване за 
осигуряване функционирането им. 

S03:          Дървопреработване и биогорива 

S02 – I1      Изграждане или реконструкция на предприятия за дървопреработка 
(производство на дъски и детайли - талпи, бичмета, летви, паркет, греди и т.н.); 

S02 – I2      Закупуване на дървопреработвателни линии и оборудване; 

S02 – I3      Изграждане на сушилни за дървен материал; 

S02 – I4      Създаване на производствени единици за дървени въглища и биогорива, 
вкл. изграждане и реконструкция на сгради и прилежащите им площи, включително 
всички необходими машини, съоръжения и оборудване за осигуряване 
функционирането им. 

S04:  Бубарство  

S04 – I1      Отглеждане на буби със суровина от черничеви насаждения до 10 дка: 

S04 – I1.1      Засаждане на черничеви насаждения до 10 дка - засаждане до 10 декара 
посадъчен материал 

S04 – I1.2      Оборудване на производствената база - закупуване на необходимото 
оборудване, при условие че кандидатът има в наличност определена площ- до 10 
декара, създадени по инвестиция S04 – I1.1, или съществуващи черничеви насаждания.  

S04 – I2      Отглеждане на буби със суровина от черничеви насаждения над 70 дка: 

S04 – I2.1      засаждане на черничеви насаждения до 70 дка. засаждане до 70 декара 
черничеви фиданки - горна граница 70 декара; 

S04 – I2.2      изграждане и оборудване на производствена база инвестицията е свързана 
и с изграждане на производствената база, а не само със закупуване на оборудване, 
както инвестиция S04 – I2.1; 

S04 – I2.3      изграждане и оборудване на сушилни за копринени пашкули при налични 
черничеви площи не по-малко от 70 дка.  

S05:Пчеларство 

S05 – I1   Отглеждане на пчели: 

S05 – I1.1      Закупуване на пчелни майки, пчелни кошери и инвентар необходим за 
пчелното стопанство 

S05 – I2      Съхраняване, анализ, преработка и пакетиране на мед и други пчелни 
продукти: 



S05 – I2.1      Изграждане и оборудване на производствени и складови бази за 
съхранение на пчелни продукти, вкл. изграждане и реконструкция на сгради и 
прилежащите им площи, включително всички необходими машини, съоръжения и 
оборудване за осигуряване функционирането им. 

S05 – I2.2      Закупуване на оборудване за лаборатории за анализ на мед и други пчелни 
продукти;      

S05 – I2.3      Закупуване на производствени линии за преработка и пакетиране на мед и 
други пчелни продукти; 

S05 – I3      Производство на пчелни майки от производители по реда на Наредба N 1 за 
развъдна подобрителната работа с пчелите и производство на пчелни майки и роеве 
(обн., ДВ, бр.2 от 1990г.): 

S05 – I3.1      Изграждане и оборудване на развъдните станции, вкл. изграждане и 
реконструкция на сгради и прилежащите им площи, включително всички необходими 
машини, съоръжения и оборудване за осигуряване функционирането им. 

S05 – I4            Производство на пчеларски инвентар: 

S05 – I4.1      Обновяване на работилници и закупуване на съответното оборудване 
необходимо за поддръжка и ремонт на такъв вид техника. 

S06            Коневъдство 

S06 – I1      Закупуване на породисти животни ( с изключение на коне за надбягвания); 

S06 – I2      Реконструкция или изграждане на конеферми - изграждане и реконструкция 
на сгради и прилежащите им площи 

S06 – I3      Оборудване на конеферми; 

S06 – I4      Подобряване на пътната и водоснабдителна инфраструктура  

на територията на конефермата; 

S06 – I5      Специализиран транспорт -  ремаркета за извозване на коне; 

S06 – I6      Подобряване на пасищата и инсталиране на електрически пастири - 
закупуване на електрически пастири; 

S06 – I7      Селскостопанска техника за поддържане на пасищата; 

S06 – I8      Изграждане на складови помещения за съхраняване на фураж.  

S07:      Рибарство и аквакултури  

S07 – I1      Сладководни рибовъдни стопанства в топли и студени води: 



S07 – I1.1      Реконструкция, разширяване на естествени и изкуствени рибовъдни 
басейни;  

S07 – I1.2      Изграждане и закупуване на оборудване за рибо-люпилни; 

S07 – I1.3      Закупуване на оборудване за хранене на риба; 

S07 – I1.4      Закупуване на специализирани транспортни средства за превозване на 
жива риба и зарибителен материал. (оборудвани с апаратура за контрол на подаването 
на течен кислород ), както и закупуване на хладилен транспорт; 

S07 – I1.5      Изграждане или обновяване на прилежащи цехове за първична преработка 
- почистване, охлаждане и замразяване на произведената в стопанството риба и 
аквакултури; 

S07 – I1.6      Закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения за отпадъчни 
води; 

S07 – I1.7      Закупуване и инсталиране на апаратура за наблюдение и контрол на 
качеството на водите; 

S07 – I1.8      Изграждане на складове - създаване на складове за съхранение на 
преработената в стопанството рибна продукция; 

S07 – I2      Развъдници и ферми за раци:  

S07 – I2.1      Създаване на развъдници и ферми за раци; 

S07 – I2.2      Закупуване на съответното оборудване; 

S07 – I2.3      Закупуване на специализирани транспортни средства; 

S07 – I3      Морски аквакултури: 

S07 – I3.1      Изграждане и обновяване на ферми за черноморски миди; 

S07 – I3.2      Изграждане и обновяване на ферми за скариди и водорасли; 

S07 – I3.3      Изграждане и обновяване на прилежащи към фермите преработвателни 
цехове; 

S07 – I3.4      Закупуване на специализирани транспортни средства; 

S07 – I4      Риболовен туризъм. Създаване или модернизиране на контролирани 
риболовни райони: 

S07 – I4.1 Изграждане или обновяване на бази за настаняване на туристи; закупуване на 
оборудване; 



S07 – I4.2. Подобряване на инфраструктурата - водоснабдяване, канализация, 
електрификация на сградата предмет на инвестиция; подобряване на пътната 
инфраструктура,около съответната сграда; 

S07 – I4.3      Създаване или подобряване на открити терени - места за пикник, тоалетни 
Подобряване на туристическата инфраструктура в близост до водни обекти; 

S07 – I4.4      Оборудване за риболов. 

S08:            Гъбопроизводство 

S08 - I1      Създаване или реконструкция на производствени единици - изграждане или 
приспособяване на сгради(надземни и подземни) за отглеждане на гъби; създаване на 
производствени единици за мицел; закупуване на оборудване за производствените 
единици. 

S08 - I2      Закупуване на оборудване за производствените единици - оборудване 
необходимо за отглеждането на култивирани гъби; 

S08 – I3      Изграждане на бази на производство на компост - изграждане на площадка 
за производство на компост; камери за пастьоризация на компост.; 

S08 – I4      Подобряване на инфраструктурата – водоснабдяване, канализация, 
електрификация на производствената сграда; подобряване на пътната инфраструктура, 
около съответната сграда за гъбопроизводство или подобряване пътната нфраструктура 
на територията на производствената база за компост. 

S09: Преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби  

S09 – I1      Създаване или реконструкция на производствени единици, включително за 
пакетиране на чай, както и производствени единици за извличане на ароматични масла 
- изграждане и реконструкция на сгради и прилежащите им площи,. 

S09 – I2      Закупуване на оборудване за производствените единици за преработка на 
тези суровини – закупуване на всички необходими машини, съоръжения и оборудване 
за осигуряване функционирането на производствените единици; 

S09 – I3      Създаване и оборудване за извършване на първична обработка на 
билкозаготвителни пунктове за етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби - 
изграждане и реконструкция на сгради и прилежащите им площи, включително всички 
необходими машини, съоръжения и оборудване за осигуряване функционирането им. 

 


