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Възможности за подпомагане по  

Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.008 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 2014-2020  

 

РЕЗЮМЕ 

Кой може да кандидатства  

Настоящата процедура е насочена изцяло към малки животновъдни стопанства с 

икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително, а целевото подпомагане е за повишаване 

на биосигурността в животновъдните обекти. Допустими за подпомагане са кандидати, при които 

към датата на подаване на проектното предложение над 50% от икономическия размер на 

стопанството, измерен в СПО се формира от животни: овце, кози, свине и птици (посочените в 

Приложение №1 от комплекта документи за кандидатстване).  

 За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват: 

 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 в границите на 2 000 евро и 7 999 евро СПО 
включително,  изчислен по таблица съгласно Приложение №2 от комплекта документи за 

кандидатстване);  

 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; 

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

малките и средните предприятия; 

 не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски 

стопанства", подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти", подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 
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развитие на малки стопанства“, подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" 

от ПРСР 2014-2020, мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР 2007-

2013.  

 

ВАЖНО: Икономическият размер на земеделското стопанство може да бъде доказан и преди 

момента на настъпване на природно бедствие или усложнена  епизоотична обстановка (само 

за животните включени в Приложение №1), в случай че земеделското стопанство е било пряко 

засегнато от съответното събитие. В случай че към момента на кандидатстване, кандидатът е 

възстановил част от животните, то същите се отчитат само веднъж при изчисляване на 

първоначалното СПО.  В този случай кандидатът е длъжен да възстанови броя на животните не по-

късно от подаване на искане за второ плащане и след изрично разрешение от БАБХ, като 

земеделският стопанин не трябва да прекратява регистрацията си по Наредба №3 от 1999 г. 

Във формирането на икономическия размер на земеделското стопанство се включват 

и животните, отглеждани за лични нужди, основните култури и междинни/втори култури, засадени 

или с намерения за засаждане за текущата стопанска година, спрямо годината на кандидатстване, 

които са посочени в анкетния формуляр по Наредба №3 от 1999 г. Данните за междинни/втори 

култури, отглеждани в оранжерии също се вземат предвид, когато една и съща оранжерийна площ 

се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането ѝ се взема предвид 

културата с най-висок СПО. 

Какви са допустимите за финансиране дейности  

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

(БП- по образец съгласно Приложение №4 от комплекта документи за кандидатстване). Съгласно 

условията за кандидатстване, в БП трябва да бъде заложено увеличение на икономическия размер 

с минимум 2000 евро СПО с приоритетни животни (изброените в Приложение № 1), като е 

допустимо увеличението на СПО над това да бъде със земеделски култури и/или животни, извън 

приоритетните в настоящия прием. 

БП задължително трябва да включва поне една инвестиция, свързана с повишаване на 

биосигурността:  

 инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция; 

 инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството; 

 инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно 

съхранение на фураж; 

 инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти; 

 инвестиции в санитарна инфраструктура в т. ч. за осигуряване на качество на водата, 

обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място 

или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжение за 

съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води. 

Най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка на неговото 

изпълнение стопанството трябва да достигне съответствие със стандартите на Европейския съюз - 

ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманно отношение към животните, опазване на 

околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд. 
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ВАЖНО: Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа най-малко 

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

увеличение на стопанството за периода от подаване на искането за второ плащане, до изтичане 

на пет години от датата на сключване на Административния договор, като общият 

икономически размер на стопанството, измерен в СПО не трябва да е по-малък от 7999 евро. 

Какъв е общият бюджет на процедурата  
11 734 800 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата. 

Какви са финансовите условия за подпомагане   
15 000 евро (29 337 лв.) е максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, а 

изплащането на БФП се извършва на два етапа: 

 първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до 

два месеца след сключване на административния договор; 

 второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро (9 779 лв.) – когато след 

извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес 

плана. 

По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП. 

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите  
Срокът за изпълнение на БП се определя в Административния договор в съответствие със 

заложената в БП крайна дата на периода за проверка. Изпълнението на дейностите от БП трябва да 

започне най-късно 9 месеца след датата на сключване на Административния договор, а 

стартиране на изпълнението може да започне след подаване на проекта. 

Срокът за подаване на искане за второ плащане се посочва от кандидата в проектното 

предложение и трябва да бъде не по-рано от 1 година и 6 месеца и не по-късно от 3 години от датата 

на подаване на проектното предложение. 

Когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване на искане за 

второ плащане трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко 

един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се 

отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и прибиране на 

реколтата са различни, срокът за подаване на искането за второ плащане се определя в съответствие 

с най-късния от тези срокове. 

Крайният срок за изпълнение на проекта не може да бъде по-късно от 15.09.2023 г. 
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Какъв е начинът на подаване на проектите  
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр 

за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен 

подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.  

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 

2020 и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. 

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се 

осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.  

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е 

асоцииран профила в ИСУН 2020. 

Кой е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 6.3  

 

17:30 часа на 15 май 2020 г. 

 

Кой и по какъв ред ще оценява проектите  
Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, 

назначена с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА). 

Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената финансова помощ на всички подадени 

проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет по настоящата процедура); 

Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД); 

Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 

Когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения 

надхвърля разполагаемия бюджет за настоящата процедура, ДФЗ-РА извършва предварителна 

оценка на проектните предложения по критериите за оценка на проектните предложения. Комисия 

на ДФЗ-РА изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой 

точки за всеки проект по всеки критерий. Общият списък се публикува на интернет страницата на 

ДФЗ-РА (www.dfz.bg). Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на 

Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 в 14-дневен срок от публикуването на списъка. 

Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, подлежат на по-нататъшно 

разглеждане и оценка. След приключване на оценката на АСД, на интернет страницата на ДФЗ - 

РА (www.dfz.bg) и в ИСУН 2020 се публикува списък с проектните предложения, които не се 

допускат до ТФО с посочени основания за това. За недопускането се съобщава на всеки от 

кандидатите от списъка по реда на чл. 61, респективно чл. 18а /в сила от 10.10.2019 г./ от 

http://eumis2020.government.bg/
http://www.dfz.bg/
http://www.dfz.bg/
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Административнопроцесуалния кодекс. Кандидатите, чиито проектни предложения не са 

допуснати до ТФО, могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от съобщението на интернет страницата на ДФЗ - РА. 

Изпълнителният директор на ДФЗ – РА издава мотивирано решение, с което отказва 

предоставянето на БФП по отношение на всеки от кандидатите, включен в списъка на предложените 

за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им. Кандидатите, чиито 

проектни предложения са предложени за финансиране, се поканват да представят в 30-дневен срок 

доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите 

документи, с цел сключването на Административен договор. 

 

ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на 

Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. РА не носи 

отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите 

кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ-РА. 

Къде мога да намеря подробна информация  
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за 

изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за 

обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването  

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: 

rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

 

ВАЖНО: Национална служба за съвети в земеделието/НССЗ изготвя безплатно проектни 

предложения за кандидатстване на земеделските стопани. Експертите на НССЗ имат 

готовност също така и да съдействат при електронното подаване на проектните предложения 

през ИСУН 2020. 

 

Какво необходимо, за да се възползвате от безплатните услуги на НССЗ  

 Да отговаряте на изискванията за допустимост по подмярка 6.3 и 

 Да подадете Заявление за получаване на консултантски пакет ТП 5.1 (КП ТП 5.1) от подмярка 

2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 (можете да 

изтеглите образец на заявлението от сайта на НССЗ www.naas.government.bg). 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
mailto:rdd@mzh.government.bg
http://www.naas.government.bg/
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Заявление за получаване на КП ТП 5.1 се подават в периода от 09.03.2020 до 11.05.2020 г. (вкл.) 

към Териториалните областни офиси (ТОО) на НССЗ. НССЗ има офиси във всеки областен град на 

страната, чиито контакти може да намерите в интернет страницата www.naas.government.bg.  

Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 6.3  

№ Критерий за подбор Минимално изискване 
Максимален  

брой точки 

Приоритет № 1 „Проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“  30 

1.1 

Проектни предложения на кандидати, които към момента на 

подаване на проектното предложение имат регистрирани 

животновъдни обекти за  дребни преживни животни, свине или 

птици с по-голям брой животни 

 Когато СПО на земеделското 

стопанство на кандидата към 

момента на кандидатстване 

включва животни от приоритетните 

сектори, 1 евро СПО, формиран от 

отглежданите към момента /или към 

момента на унищожаване на 

животните в животновъдния 

обект/ на кандидатстване животни 

от приоритетните сектори, се 

умножава по коефициент 0,00375 

30 

Приоритет № 2 „Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в 

следствие на заболяване“ 
20 

2.1 

Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били 

унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума 

по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца 

(грип) по птиците 

 20 

Приоритет № 3 „Проектни предложения на  кандидати, в райони с установено огнище на заболявания“ 15 

3.1 

Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито 

животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното 

предложение са разположени в населено място с установено 

огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по 

дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците 

 15 

3.2 

Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито 

животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното 

предложение са разположени в община с установено огнище на 

заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните 

преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците. 

 10 

3.3 

Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито 

животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното 

предложение са разположени в административна област с 

установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, 

Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по 

птиците. 

 5 

Приоритет № 4 „Проектни предложения представени от кандидати, с по- малък размер на СПО на 

земеделското стопанство“ 
15 

4.1 

Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските 

стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 2000 евро и 3999 евро, към момента на подаване 

на проектното предложение. 

 15 

4.2 
Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските 

стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в 
 10 
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стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 4000 евро и 5999 евро, към момента на подаване 

на проектното предложение. 

4.3 

Проектни предложения подадени от кандидати чиито, земеделските 

стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 6000 евро и 7999 евро, към момента на подаване 

на проектното предложение. 

 5 

Приоритет № 5 „Проектни предложения на кандидати в планински райони“ 10 

5.1 

Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски 

стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните 

земеделски площи) изцяло са разположени в планински район 

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., в сила 

от26.02.2008 г. 

 10 

5.2 

 Проектни предложения на кандидати, чиито животновъден 

обект/обекти в стопанството изцяло са разположени в планински 

район 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., в сила 

от26.02.2008 г. 

 5 

Приоритет № 6 „Проектни предложения на кандидати с  образование в областта на ветеринарната 

медицина“ 
10 

6.1 
Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно 

и/или висше образование в областта  на ветеринарната медицина 
 10 

6.2 
Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно 

и/или висше образование в областта на животновъдството 
 5 

Максимален брой точки 100 

 

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 т. по критериите за оценка. 

ВАЖНО: Тежестта на критериите за подбор се преценява към датата на подаване на проектното 

предложение, съобразно приложените към него документи и заявени данни. Кандидатът е длъжен 

да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия 

период, считано от датата на подаване на проектното предложение, до изтичане на 5 години от 

датата на сключване на Административния договор. 
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