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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 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 

 

Основна цел 

1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и 
жизнеспособни единици; 
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски 
стопанства; 
3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация с климатичните промени. 
 

Очаквани резултати 

1. Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и 
жизнеспособни единици; 
2. Повишаване на жизнеспособността на малките земеделски стопанства, подобряване на опазването 
на околната среда и адаптация към климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизация и 
технологичното обновление. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

43 027 600,00 лв. (22 000 000,00 евро) 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 

До левовата равностойност на 15 000 евро, платими на два пъти: първо плащане в размер до 
10 000 евро, и второ плащане в размер до 5 000 евро след изпълнение на бизнес-плана 

  

По процедурата не се предвижда минимален размер на БФП. 

Съфинансиране 

Не се изисква 

Допустими кандидати 

• Земеделски стопани:  
- физически лица, навършили 18 г., или  
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- еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и 
дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон или  

- кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите); 
- регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър 

на земеделските стопани; 
- собственици или ползватели на цялата налична в стопанството земя или на 

животновъдните сгради и помещения,  
- със стандартен производствен обем на стопанството минимум 2000 евро (вкл. намерения 

за засаждане/засяване), но не повече от 7 999 евро,  
- получили най-малко 33% от приходите си от земеделски дейности или СЕПП; 
- микро или малко предприятие съгласно ЗМСП; 
• Не е допустимо доказване на СПО чрез намерение за придобиване на животни или 

засаждане на ягоди; 
• Земята, ползвана от кандидата, трябва да е на база на документи, доказващи правно 

основание за ползване на имотите, регистрирано в съответната общинска служба по 
земеделие; 

Краен срок кандидатстване и начин 

30.09.2019 г., 17.30 часа 

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез 
ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg  

Допустими дейности 

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 
отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата 
на кандидатстване (за смесени стопанства). 

д) обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на 
околната среда в земеделието., 

е) поне една инвестиция в ДМА/ДНА на стойност над 700 лв. 

mailto:info@siscoopbg.com
https://eumis2020.government.bg/


 

А: 1000 София, бул.Г.С. Раковски 140, ет.4 
Т:+359.2.988.85.95, Ф: +359.2.980.16.19, М:+359.897.019.105, Е: info@siscoopbg.com 
www.siscoopbg.com;www.sisbg.net 
 

Приоритизация 

 Проекти, които се изпълняват в сектор "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и 
"Етерично-маслени култури"; 
 Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на 
земеделски продукти и храни; 
 Проекти на земеделски стопанства в планински райони 

Минимална продължителност на проекта: 1 година и 6 месеца 

Максимална продължителност на проекта: 4 години и 6 месеца от сключване на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 15 септември 2023 г. 
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