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РЕЗЮМЕ 

 

Кой може да кандидатства  
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват: 

 физически лица, които са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години 

(включително) към датата на подаване на проектното предложение;

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

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



 

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да: 

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

 са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект 

и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

 имат икономически размер на стопанството в границите на 8 000 евро и 16 000  евро 

СПО  включително, изчислен по таблица съгласно Приложение №2 от Указанията за 

кандидатстване/УК);

 са собственици, наематели и/или арендатори 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 настоящата процедура,  по подмярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки 

стопанства“, и/или подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и/или по 

мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки 

земеделски стопанства от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

 не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на 

стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 - 2013 г.; 

 нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията. 
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ВАЖНО: 

 Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на 

изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, се 

обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на 

основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, кандидатът трябва да има имоти за същия размер на 

площта на земята, върху която са разположени тези култури, включени в споразумението за 

масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на 

действие пет години от датата на подаване на проектното предложение. 

 Във формирането на икономическия размер на земеделското стопанство се включват и 

животните, отглеждани в лични стопанства, 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. 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. 
 Договорите за наем и/или арендa, включени при определяне на изискуемия минимален 

икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са влезли в сила към 

датата на подаване на проектното предложение и да са с минимален срок на действие пет 

години, като към датата на подаване на проектното предложение може да са изтекли не 

повече от 24 месеца от срока. 
 Когато кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на ЕООД или 

собственикът на предприятието на ЕТ не отговаря на изискванията за професионални умения 

и компетентности, проектното предложение може да бъде одобрено при условие, че тези 

изисквания ще бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от сключването на 

административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка 

изпълнението на бизнес плана. 

 

ВАЖНО: Когато при кандидатстване земеделският стопанин доказва икономическия размер на 

стопанството с намерение за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата 

стопанска година спрямо датата на подаване на проектно предложение, ДФЗ - РА, извършва 

проверка или посещение на място с цел удостоверяване на изпълнението на заложените в 

проектното предложение намерения и изчисление на началния икономически размер на 

стопанството. 

Какви са допустимите за финансиране дейности  
Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес 

план (БП- съгласно Приложение №3 от УК), като изпълнението на БП трябва да започне най-

късно 9 месеца след датата на сключване на административния договор.  

 БП трябва да доказва  жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 

5 години; 

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

икономическия размер с минимум 4000 евро СПО най-късно до изтичане на посочената в БП 

крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение. 

 БП трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството, с който 

кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на подаване  
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на проектното предложение до осъществяване на планираното увеличение. 

 БП трябва да показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, както и най – малко планираното 

увеличение на стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, 

считано от периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет 

години от датата на сключване на административния договор. 

 БП 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 разсадници за трайни насаждения и 

декоративни култури. Минималния брой на растенията на декар не трябва да е под 

минималния праг на гъстота, съгласно Приложение № 1 от УК. 

 

ВАЖНО: БП задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни 

материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева, както и  

описание на дейностите, с които ще започне изпълнението му. 

 

Условия за недопустимост на дейностите 

За спазване на изискването, свързано със задължително включване на поне една инвестиция 

в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева. 

няма да бъдат признавани дълготрайни материални и нематериални активи: 

 които кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на кандидата ЕООД 

или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ е придобил от своя съпруг и/или от 

роднини по права линия - без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, 

както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от 

кандидата ЕООД или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата 

ЕООД или собственика на предприятието на кандидата ЕТ; 

 финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане 

с национални средства и/или средства на ЕС. 

Какъв е общият бюджет на процедурата  
24 447 500 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата. 

Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100% от Инструмент на 

Европейския съюз за възстановяване (European   Union Recovery Instrument/EURI). 

Какви са финансовите условия за подпомагане  
25 000 евро (48 895 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 12 500 евро (24 447,50 лв.) – в 

срок до два месеца след сключване на административния договор; 

 второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро (24 447,50 лв.) – 

когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното 



стр 5 от 9 

  

 

17:30 часа на 28 февруари 2022 г. 

изпълнение БП. 

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. Периодът за изпълнение на БП е с 

максимален срок от пет години, считано от датата на сключване на административния договор с 

ДФЗ – РА. 

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

предложение и трябва да бъде не по-рано от 2 години и 6 месеца от датата на подаване на 

проектното предложение и не по-късно 15.09.2025 г. 

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 15.09.2025 г. 
 

 

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. 

ВАЖНО: Кандидатите, които не са регистрирани в Интегрирана система за 

администриране и контрол (ИСАК) преди подаване на проектното предложение в ИСУН 

следва да заявят в Областна дирекция на ДФЗ-РА искане за регистрация в ИСАК, 

съответно да им бъде издаден уникален регистрационен номер (УРН).  

Кой е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 6.1  
 

http://eumis2020.government.bg/
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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 ДФЗ-РА. Оценката на проектните 

предложения включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД); 

Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 

Етап 1: ОАСД се извършва въз основа на критериите съгласно приложение № 5 от УК. Само 

проектни предложения, преминали успешно ОАСД, подлежат на по - нататъшно разглеждане и 

оценка. Като част от проверката за административно съответствие и допустимост оценителната 

комисия може да извърши посещение и/или проверка на място за установяване на фактическото 

съответствие с представените документи. Когато при проверките се установи липса на 

документи или друга нередовност, съответната комисия изпраща на кандидата уведомление 

чрез ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното 

отстраняване. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са 

изрично изискани от РА, не се вземат предвид. Уведомлението съдържа и информация, че 

неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството 

по отношение на кандидата.  

 

След приключване на ОАСД, 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 основанията за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени 

в списъка. 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 електронната страница на ДФЗ-РА относно ОАСД чрез ИСУН 2020. Процедурата за 

разглеждане на възраженията протича по реда на чл. 18 от ПМС № 162/2016 г. 

 

ВАЖНО: Когато заложеният в БП краен срок за засяване/засаждане на културите през 

текущата, спрямо кандидатстването стопанска година е преди приключване на ОАСД, то 

оценителната комисия извършва проверка/посещение на място с цел установяване спазването на 

заложените в БП срокове за засяване/засаждане на земеделските култури и съответствие с 

изискването за икономически размер на стопанството, измерен в СПО в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително; 

Етап 2: ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно ОАСД. 

ТФО се извършва по критериите за оценка на проектни предложения, методика за оценка на 

проектни предложения и указанията, разписани в Приложение № 6 към УК. Когато при оценката 

се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията 

изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 и определя срок за представяне на 

информацията. 

 

 

 

 

http://www.dfz.bg/
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ВАЖНО: При непредставяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок 

проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или 

съответно да получи по-малък брой точки. 

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. 

 

ВАЖНО: 
 Документите, които се изискват за сключване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва (за които е приложимо) да бъдат 

подписани с валиден КЕП от законния представител на конкретния кандидат съгласно 

документа за създаване/акта за учредяване (ЕООД), както и да бъдат представени в 

ИСУН 2020.  

 Детайлните указания по отношение на подписването с КЕП на административния 

договор за предоставяне на БФП (Приложение Д към Условията за изпълнение) и 

представянето на документите в ИСУН 2020 ще бъдат описани в писменото уведомление 

за сключване на административния договор. Административните договори се 

подписват единствено по електронен път с валиден КЕП. 
 Всички документи необходими за целите за сключване на административен договор се 

представят от кандидатите чрез ИСУН 2020. 

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. 

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
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Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 6.1  
 

№ Приоритет Критерии за оценка Минимално изискване 
Максимален 

брой точки 

1 

Кандидати с 

образование в 

областта на 

селското 

стопанство 

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. 

2 

Проектни предложения от кандидати 

със земеделски стопанства с по - висок 

производствен обем 

СПО на земеделското стопанство на 

кандидата към момента на 

кандидатстване, се умножава по 

коефициент 0,00125 

Пример: = СПО*0,00125 

20 

3 

Проекти за 

дейности, които се 

изпълняват в 

чувствителни 

сектори 

3.1 

Проектни предложения с дейности, 

насочени в сектор "Животновъдство" 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". 

В случай, че СПО на земеделското 

стопанство на кандидата към 

момента на кандидатстване включва 

животни и/или култури от сектор 

"Плодове и зеленчуци" 1 евро СПО, 

формиран от отглежданите към 

момента на кандидатстване животни 

и/или култури от сектор "Плодове и 

зеленчуци", се умножава по 

коефициент 0,000625. 

Пример: = СПО*0,000625 

10 

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". 

В случай, че планираното увеличение 

на СПО на стопанството за целите на 

проекта включва  отглеждане на 

животни и/или култури от сектор 

"Плодове и зеленчуци", 1 евро СПО, 

формиран от посочените в бизнес 

плана животни и/или култури от 

сектор "Плодове и зеленчуци", се 

умножава по коефициент 0,00125. 

Пример: = СПО*0,00125 

5 

4 

Проекти свързани с 

производството на 

биологично 

сертифицирани 

селскостопански 

продукти 

4.1 

Проектни предложения на млади 

фермери, 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 

В случай, че СПО на земеделското 

стопанство на кандидата към 

момента на кандидатстване включва 

култури и/или животни, отглеждани 

по биологичен начин, 1 евро СПО, 

формиран от отглежданите към 

момента на кандидатстване култури 

и/или животни по този начин, се 

умножава по коефициент 0,0004375. 

Пример: = СПО*0,0004375. 

7 
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4.2 

Проектни предложения на млади 

фермери, 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 

Планираното от кандидата 

увеличение на СПО на стопанството 

за целите на проекта  и посочено в 

бизнес плана е само с култури и/или 

животни, които ще бъдат 

сертифицирани за биологично 

производство 

3 

5 

Проекти, които 

допринасят за 

устойчиво и 

цифрово 

икономическо 

възстановяване 

5 

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 

В бизнес плана са включени 

инвестиции в дълготрайни 

материални, които попадат в обхвата 

на иновативни за стопанството 

технологии. 

15 

6 

Проекти, чрез 

които се създава 

устойчива заетост 

6 

Проектни предложения, които водят до 

създаване на нови работни места и 

заетост в рамките на земеделското 

стопанство 

С проектното предложение е 

предвидено създаването на най-малко 

1 работно място в земеделското 

стопанство 

2 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за подбор 

Максимален брой точки  72 

 
 

 

 

 

 

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 26 ноември 

2021 г. въз основа на публикуван от МЗХГ в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с 

документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eumis2020.government.bg/

