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Поставеният въпрос е неясен и не дава възможност за
Запитване № Здравейте,
конкретен отговор. Следва да имате предвид, че при
1,
Имам въпрос относно мярка 6.3, земеделското ми определяна на икономическият размер на стопанство се
01.12.2021 г.
стопанство е 50 дка., 30 са с правно основание аренден взема предвид цялата налична в земеделското стопанство
договор
земя и същата се описва в Приложение № 1 „Декларация за
При определяне на СПО за кандидатстване по над 5 г. и изчисление на началния стандартен производствен обем“.
собствена земя с нотариален акт.
От друга страна в т. 5 от Раздел 11. 1 „Критерии за
Останалите 20 дка. са с правно основание едногодишен допустимост
на
кандидатите“
от
условията
за
договор за земеползване.
кандидатстване, са посочени изискванията свързани с
договорите за наем и/или аренда, включени при определяне
Въпросът ми е :
на изискуемия минимален икономически размер на
мярка 6.3 трябва да отчитане културите от цялото стопанството от 2000 евро СПО.
стопанство (50дка) , или от площа, която е собствена
или с договор от 5 години (30дка) ?
Благодаря.
Б******* Б******** - земеделски производител
Запитване №

Във връзка с поставеният от Вас въпрос, следва да имате
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Здравей те, бенифицент сам по мярка 6.3 с договор до
30.03 2022 г дефакто не мога да участвам сега ,защото
още са в програмата, или защото съм участвал вече в
същата,благодаря ви предварително, лек ден

Запитване № Добър ден, казвам се Р***** С******** и съм
земеделски стопанин с УРН ******. Кандидат съм по
3,
мярка 4.1.2 със сключен предварителен договор по
07.12.202 г.
който още не е започнало никакво изпълнение. Мога ли
да прекратя този договор като се откажа от мярка 4.1.2
по която не съм започнала изпълнение и да
кандидатствам по мярка 6.3?
С уважение,
Р***** С********

предвид, че съгласно условието на т. 1.5 от Раздел 11.2
„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от
Условията за кандидатстване, не са допустими за
подпомагане кандидати, които 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. В тази връзка не са допустими
кандидати, които вече са одобрени по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, без
значение дали проектът е вече изпълнен или е в процес на
изпълнение.
Съгласно условието на т. 1.6 от Раздел 11.2 „Критерии за
недопустимост на кандидатите“ от Условията за
кандидатстване, не са допустими за подпомагане
кандидати, които: „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., към датата на подаване на проектното предложение“.
В съответствие с условието на т.1.6 от Раздел 11.2 от УК и в
контекста на Вашето запитване, УО прави уточнение, че в
конкретния случай, тъй като е налице сключен договор по
подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по
2
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Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“,
кандидатът е недопустим за подпомагане по настоящата
процедура.
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