
 
 

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

*съгласно Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова 

помощ за млади земеделски стопани" 

 

1. Размер на финансовата помощ 

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

равностойност на 25 000 евро. 

Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години при условие, че 

представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно. 

2. Допустими кандидати  

Допустими кандидати за финансиране по тази подмярка са физически или 

юридически лица, които към датата на подаване на заявление за подпомагане, 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

• са регистрирани за първи път като земеделски стопани 

• стопанисват земя с цел производството на земеделска продукция или са 

собственици/наематели на животински обект 

• имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 8000 евро и 16 000 евро 

• са микро или малки предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 

предприятия 

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

• стопанства" и/или подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" или мерките и подмерките, включени в 

Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства  

• лицата се подпомагат и при условие, че са на възраст от 18 навършени до 40 

навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението за 

подпомагане и имат съответните професионални умения и компетентности. 

Условията се считат за изпълнени, когато заявлението за подпомагане е подадено 

не по-късно от 18 месеца, считано от по – ранната от следните две дати: датата на 

регистрация на лицето като земеделски производител или датата, на която е 

започнало да отглежда животни или да стопанисва земя с цел производство на 

земеделска продукция. 

Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на 

тютюн. 



 
 

 

3. Критерии за подбор и приоритет на проектните предложения 

• проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в 

сектор "Плодове и зеленчуци" – макс. 26т 

• проектите, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше 

образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или 

икономическо образование със земеделска насоченост –макс.10 т. 

• проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към 

биологично производство или са преминали към биологично производство на 

земеделски продукти и храни –макс. 26т. 

• проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места- 

макс.12т. 

 

4. Изисквания към проектите  

Кандидатите представят бизнес план по образец за развитие на стопанството за 

максимален период от пет години. Бизнес планът трябва да доказва: 

• жизнеспособността на земеделското стопанство за посочения в него период 

• увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, 

измерен в СПО 

• бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро 

• бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от 

съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши 

засаждане на земеделските култури за целия период на изпълнението му 

• бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни 

материални и/или нематериални активи, които да съответстват на 

конкретната дейност на стопанството. 

Изпълнението на бизнес плана трябва да започне до девет месеца, считано от 

датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Периодът 

за изпълнение на бизнес плана е до пет години, считано от датата на сключване на 

договора за предоставяне на финансова помощ.  

Младите фермери трябва да ангажиран лично и през целия период с  дейността в 

стопанството / не се допуска назначаване на втори ръководител – 

упълномощаване за плащания, ръководство и организация/ 

До 30 дни от датата на сключване на договора, РА организира въвеждащо 

обучение за ползвателите на финансова помощ, свързано с изпълнение на проекта, 



 
 

с изключение на случаите, в които ползвателят изрично е заявил, че няма да се 

възползва от тази възможност. В обучението се включват и представители на 

МЗХГ и браншови организации. 

5. Плащания 

Изплащането на помощта се извършва на два етапа: 

- първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след 

сключване на договора за предоставяне на финансова помощ; 

- второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след 

извършена проверка разплащателната агенция установи точното изпълнение на 

бизнес плана. Второто плащане  е не по-рано от 2г и 6 месеца  от подаване на 

заявлението за подпомагане и не по-късно от 4г. и 6 месеца 

 

6. Очакван прием 

Август – Септември 2017г. 

За повече информация заповядайте за среща в нашия офис. 

 


