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Подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 
„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 

2020 г. 
 
 

Краен срок: 02.03.2022 г. до 17:30 часа. 
 

 
Цел на процедурата: 

 
Процедурата ще допринесе за подобряване на икономическите резултати на 

малките земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и 
модернизирането им, особено с оглед на увеличаване на пазарното им участие и 
разнообразяване на произвежданите селскостопански продукти.Чрез нея се цели: 

 
 икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като 

устойчиви и жизнеспособни единици; 
 ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките 

земеделски стопанства; 
 подобряване на опазването на околната среда и адаптация към 

климатичните промени. 

 
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата– 20 000 

00,00 евро.  

Минимален размер на допустимите разходи за един проект - Неприложимо. 

Максимален размер на допустимите разходи по процедурата за един кандидат – 
15 000 евро (29 337 лв.) изплащани на два етапа: 

 
 10 000 евро (19 558 лв.) – до два месеца от сключване на договор за финансиране. 

 
 5 000 евро (9 779 лв.) – след извършване на проверка потвърждаваща 

точното изпълнение на бизнес плана. 
 

Интензитет на финансиране – 100 %.  

Условия за допустимост на дейностите: 

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

 Изпълнението на бизнес плана трябва да започне най-късно 9 месеца след 
датата на сключване на административния договор. 

 Бизнес планът трябва да доказва: 

- жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 
години; 



 

 „ЕП И ИК” ЕООД.   
1404 София  
бул. България 81, вх. Б, ет. 5 
e-mail: epic_sofia@yahoo.com 
 

ЕП И ИК ЕООД 
Бул. България № 81 

  

- увеличаване на икономическия размер на стопанството, измерен в 
стандартен производствен обем (СПО), спрямо първоначалния размер 
най-малко с левовата равностойност на 2000 евро; 

 Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни 
материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 
лева. 

Допустими разходи за: 

 
 Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения и 

ягодоплодни; 

 Увеличаване броя на животните в стопанството; 
 Подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция 

и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството; 
 Закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за 

нуждите на земеделското стопанство; 
 Изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено 

потребление, включително такива използващи биомаса; 
 Системи и оборудване за водовземни съоръжения, включително кладенци и 

съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо 
оборудване за тяхната експлоатация; 

 Системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, 
обработка и анализ на данни и информация; 

 Цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни видове земеделска 
техника; 

 Преминаване към биологично производство; 
 
Допустими кандидати за финансиране: 
 

 Допустими за подпомагане са кандидати, които са: 
- физически лица, навършили 18 години; 
- еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност 

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

- кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. 
 Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да: 

- са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.  
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 
2000 евро и 7999 евро включително. 

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

- са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, 
използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; 

-  са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 
3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП); 

 
ВАЖНО: В определени случаи СПО-то е допустимо за доказване с намерение за 
засаждане. 
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 Договорите за наем и/или аренда по т. 2.3 и 2.4, включени при определяне на 
изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, 
трябва да са: 

- влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение; 
- с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на 

проектното предложение. 
 Допустимите кандидати се подпомагат и при условие, че: 

- едноличният собственик на капитала на ЕООД или собствениците на 
капитала на ООД, или собственикът на предприятието на ЕТ няма/нямат 
изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ-РА и изискуеми публични 
задължения към държавата; 

- не са одобрени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

- не са одобрени по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални 
активи“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

- не са одобрени по Наредба №9 от 2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на 
стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.); 

- не са одобрени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 
стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 
2014-2020 г.; 

- не са одобрени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 
2014-2020 г.; 

- не са одобрени по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по 
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 
Срок за изпълнение на одобрените проекти – не по-рано от 1  год и 6 месеца,  
и не по-късно от 15.09.2025 г.  

 
Критерии за оценка на проектни предложения: 

 

№ Приоритет/Критерии Точки 

1. Кандидати с образование в областта на селското стопанство 10 

  
1.1 

Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в 
областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или 
икономическо образование със земеделска насоченост. 

 
10 

 

2. 

Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското 
стопанство.  

 

15 

 

2.1 

Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства 
с по - висок производствен обем 

 

10 

 
2.2 

Проектни предложения от кандидати регистрирани като 
земеделски стопани от най-малко 36 месеца, преди датата на 
подаване на проектното предложение 

 
5 
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3. 

Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни 
сектори 

 

10 

 
 

 
3.1 

Проектни предложения с дейности, насочени в сектор 
"Животновъдство", "Етерично-маслени култури" и сектор 
"Плодове и зеленчуци", при които СПО на земеделското 
стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се 
формира от отглеждани животни и/или култури от сектор 
"Плодове и зеленчуци" или сектор "Етерично-маслени култури" 

 
 

 
7 

 

 

3.2 

Проектни предложения, при които увеличението на 
икономическия размер на стопанството за целите на проекта, 
измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на 
бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане 
животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" или 
"Етерично-маслени култури" 

 

 

3 

 

4. 

Проекти свързани с производството на биологично 
сертифицирани селскостопански продукти 

 

10 

 
 
 

4.1 

Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства са 
сертифицирани за биологично производство на земеделски 
продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 
834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) 2092/91 

 
 
7 

  
 
 

4.2 

Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства 
планират да се сертифицират за биологично производство на 
земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета 
(ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 

 
 
 

3 

 
5. 

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово 
икономическо възстановяване 

 
15 

  

 

 

5.1 

Проектни предложения с инвестиции в иновативни за 
стопанството технологии, като - иновативни производствени 
технологии, цифрови технологии за производство и организация 
в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните 
процеси в селскостопанското производство, включително 
напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското 
партньорство за иновации 

 

 

 

15 

 

6. 

Проекти на земеделски стопанства разположени в 
планински райони и/или Натура 2000 

5 

 

 
 

6.1 

Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства са 
изцяло разположени на територията на необлагодетелствани 
райони с природни и други ограничения съгласно Наредбата за 
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и 
териториалния им обхват - приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., 
обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г. и/или места по Натура 2000 

 

 
 

5 
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  Общ максимален брой точки 65 

 

 
Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно 
критериите за оценка на проекти. 
 

Източник на информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5e25ca5-
6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240 


