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Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  по подмярка 6.3 "Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

Допустими кандидати: 

1. Допустими за подпомагане са кандидати, които са: 

1.1. физически лица, навършили 18 години; 

1.2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и 

дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; 

1.3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. 

2. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да: 

2.1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.); 

2.2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи 

за предходната календарна година; 

2.3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем 

(СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително, 

изчислено по таблица съгласно Приложение № 1; 

2.4. са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя; 

2.5. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани 

за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; 

2.6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона 

за малките и средните предприятия (ЗМСП), (Приложение № 2). 

3. Когато икономическият размер на стопанството по т. 2.3 се доказва с намерения за 

засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска 

година, в таблица № 1Б “Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата към датата 

на кандидатстване стопанска година“ от бизнес плана (Приложение № 3)  задължително се 
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посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. 

При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година 

не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни 

насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и 

включване на ягоди с намерение за засаждане.  

4. Когато икономическият размер на стопанството по т. 2.3 през текущата спрямо 

кандидатстването стопанска година се доказва със съществуващи овощни видове, лозя, 

многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), 

маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, минималният брой на 

растенията на декар не трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно Приложение № 

4. 

 5. Договорите за наем и/или аренда по т. 2.4 и 2.5, включени при определяне на 

изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са: 

5.1. влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение; 

5.2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното 

предложение. 

6. Цялата налична в земеделското стопанство земя по т. 2.4 трябва да се стопанисва от 

кандидата: 

6.1. с регистрирано в общинската служба по земеделие правно основание за ползване през 

целия период, считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет 

години от датата на сключване на административния договор; 

6.2. в съответствие с чл. 33б от ЗПЗП; 

6.3. в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за 

защитените територии и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях. Изискването се 

отнася и за кандидати, които са собственици и/или наематели на животновъдни сгради и 

помещения, използвани за животновъдна дейност. 

7. Лицата по т. 1.2 и 1.3 се подпомагат и при условие, че: 

7.1. едноличният собственик на капитала на ЕООД или собствениците на капитала на ООД 

или собственикът на предприятието на ЕТ няма изискуеми и ликвидни задължения към 
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Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция и изискуеми публични задължения към 

държавата; 

7.2. за собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът 

на предприятието на ЕТ или членовете на кооперацията, е/са физическо лице/физически лица 

и за тях не е налице някое от обстоятелствата, заложени в т. 1 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“.  

8. Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО се изчислява по таблица 

съгласно Приложение № 5. 

9. Не се счита за изпълнено условието по т. 2.3, когато: 

9.1. съпругът/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика/собствениците на 

капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на 

кооперацията има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или 

ЕООД/ООД и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и общият сбор на 

икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО. Общият сбор 

се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от 

юридическото лице; 

9.2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на 

капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 на сто или повече от капитала на 

кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете 

на кооперацията притежава мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно 

земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства 

надвишава 7999 евро СПО. Общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на 

процентите собственост/дялове от юридическото лице; 

9.3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско 

стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е ООД и собственикът на 50 на 

сто или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, 

или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско 

стопанство като физическо лице или ЕТ и общият сбор на икономическия размер на 

земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО. Общият сбор се изчислява на база, равна 

правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице. 

10. При изчисляване на икономическият размер на стопанството по т. 2.3 се взема предвид 

цялата налична в земеделското стопанство земя. 
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11. За кандидатите, развиващи животновъдна дейност се изисква регистрация на 

животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

12. Условието, кандидатите да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто  от 

общите си приходи/доходи за предходната календарна година, се доказва с представянето на: 

12.1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец, съгласно 

Приложение № 6;  

12.2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите 

(ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за календарната година, предхождаща 

годината на подаване на проектното предложение; към ГДД се прилагат съставните части на 

финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО), подписани и заверени от съставителя на документа и кандидата;  

12.3. документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, регистрирано в 

съответната общинска служба по земеделие (не е задължително регистрирането на правно 

основание в съответната общинска служба по земеделие за имоти, попадащи в границите на 

урбанизираните територии), от които е произведена селскостопанската продукция, чрез 

чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна 

година спрямо годината на кандидатстване. Имотите под наем или аренда, в т.ч. и имотите 

намиращи се в границите на урбанизираните територии, трябва: 

а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, 

които са регистрирани в общинската служба по земеделие, не по-късно от края на предходната 

стопанска година спрямо годината на кандидатстване, и/или 

б) не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на 

кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 

1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез 

чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или 

в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, 

които са нотариално заверени, не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо 

годината на кандидатстване. 

12.4. приходни/разходни документи, в случай че са издадени, съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и 

ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за 

предходната календарна година от годината на кандидатстване. 
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13. За приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдна 

дейност, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 

137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година.  

14. Приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдна дейност 

не се признават, ако са получени преди датата на издаване на удостоверение за регистрация на 

животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 

Допустими дейности: 

1. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен 

бизнес план по образец, съгласно Приложение № 3. 

2. Изпълнението на дейностите включени бизнес плана по т. 1 трябва да започне най-късно 

9 месеца след датата на сключване на административния договор. Стартиране на 

изпълнението на бизнес плана по т. 1 може да започне след подаване на проектното 

предложение, но не по-късно от девет месеца считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на финансова помощ.  

3. Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за 

максимален срок от 5 години и: 

3.1. най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка 

на неговото изпълнение: 

а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер 

най-малко с левовата равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, и/или; 

б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. на 

площта със засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло 

растениевъдни стопанства), и/или; 

в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на 

сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни 

стопанства), и/или; 

г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. площта 

на засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на 
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отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към 

датата на кандидатстване (за смесени стопанства). 

3.2. най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка 

на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския 

съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности, по отношение на съответните ветеринарни и 

фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната 

среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;  

3.3. кандидатът физическо лице, собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, 

собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице, членът на кооперацията, 

избран за председател, е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане 

да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на 

опазване на околната среда в земеделието. Изпълнението се установява с удостоверение за 

преминато обучение, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето 

образование или Закона за професионалното образование и обучение или удостоверение от 

проведено обучение в обучаваща организация, одобрена по реда на Наредба № 23 от 2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

"Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.), 

или проведено обучение по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от 

ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3.4 постигане на поне един специфичен за стопанството резултат съгласно таблица 1 „Цели 

и специфични резултати“ от Приложение № 3. 

4. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството, с 

който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 2000 СПО , за периода от датата на 

подаване на проектното предложение до осъществяване на планираното увеличение. 

5. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа най-малко икономическия 

размер на стопанството, измерен в СПО, с който кандидатства, включващ и планираното 

увеличение на стопанството по т. 3.1 за периода на подаване на искането за второ плащане до 

изтичане на пет години от датата на сключване на административния договор. 

6. Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната 

стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на 

земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за 

минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и 
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разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Минималният брой на растенията 

на декар, не трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно Приложение № 4.  

7. Разплащателна агенция има право в случаите по т. 6 от настоящия раздел да изиска от 

кандидата/бенефициента допълнително да представи становище от дипломиран агроном, 

удостоверяващо съответствието на посочената в бизнес плана информация с обичайните 

агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната 

климатична или почвена област. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за 

завършено висше образование на агронома. 

8. Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, 

включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството. 

9. Бизнес планът задължително включва: 

9.1. поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с 

единична цена не по-малка от 700 лева; 

9.2. описание на дейностите, с които ще започне изпълнението му, съгласно срока, посочен 

в т. 2. 

Важно: 

10. Условието по т. 3.3 не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше 

образование в областта на опазването на околната среда или които са получили консултантски 

пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопани" от мярка 2 

"Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в 

стопанство" от ПРСР 2014 - 2020 г. Условието се доказва с диплома за завършено средно или 

висше образование в областта на опазване на околната среда или с писмен доклад за 

изпълнени консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2 във формат съгласно Приложение № 4 на 

Наредба № 7 от 2016 г. 

11. Условието по т. 3.2 не се прилага за стопанства, които не попадат в обхвата на 

прилагане на Стандарти на Европейския съюз по отношение на съответните ветеринарни и 

фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната 

среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд. 
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Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект: 

 

1. По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 

(БФП). 

2. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата 

равностойност на 15 000 евро. 

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 30 септември 2019 г. 
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