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Уважаеми дами и господа, моля за разяснение относно 

следните въпроси по Процедура за подбор на ПП по 

подмярка 6.1.:  

1. Има ли условие наетото лице в стопанството да бъде 

назначено на 8 часов работен ден? Може ли лицето да се 

наеме на 4 часа? Допуска ли се същото да има повече от 

един договор /трудов или граждански/ в или извън сферата 

на селското стопанство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Условията за кандидатстване към подмярка 

6.1 няма конкретно заложено изискване на колко 

часа да бъде назначено наетото лице.  

В случай, че е заявен приоритет № 6 „Проекти, 

чрез които се създава устойчива заетост“ то точки 

по критерий за оценка  получават проектни 

предложения, които водят до създаване на нови 

работни места и заетост в рамките на земеделското 

стопанство (критерий за оценка № 6). Това са 

проектни предложения при които кандидатът е 

отбелязал в бизнес плана (таблица 7.1. Допълнителна 

заетост и нови работни места) средния списъчен 

брой на наетия от него персонал за периода от 

създаване на стопанството до месеца, предхождащ 

датата на подаване на проектното предложение, и 

при изпълнение на дейностите по проекта планира 

увеличение на средния списъчен брой на персонала 
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2. При засаждане на овощни дръвчета плододаването 

настъпва на 3тата година, съответно ако кандидата е 

заложил в бизнес плана намерение за био сертификацията тя 

ще бъде най - рано след 3 години. Ако се сключи договор за 

субсидия по мярка 6.1. през 2023 г., то кандидата няма как 

да изпълни намерението за био сертификация преди крайния 

срок заложен в условията за кандидатстване 15.09.2025 г. и 

съответно няма как да поиска второ плащане. Как трябва да 

се процедира в този случай ? 

чрез създаването на най-малко 1 работно място в 

земеделското стопанство, изчислен съгласно 

Методиката за изчисляване на средния списъчен 

брой на персонала, утвърдена от Националния 

статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-

07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ. В  

увеличението не се включва заетостта на 

кандидата/бенефициента физическо лице, на 

собственика на предприятието на 

кандидата/бенефициента ЕТ или на едноличния 

собственик на капитала на кандидата/ бенефициента 

ЕООД. 

В допълнение, следва да имате предвид, че 

окончателното решение по оценка на проектните 

предложения се взима от Оценителна комисия, която 

ще разполага с цялата необходима информация в 

съответствие с настоящата процедура. 

 

2. Спецификите на земеделското стопанство, 

определят избора на критерии за оценка, по които 

кандидатът може да заяви точки в Приложение № 3 

„Бизнес план и основна информация за проектното 

предложение“. 

Приоритет по критерий за оценка № 4.2 

получават проектни предложения, при които цялото 

планирано от кандидата увеличение на СПО на 

земеделското стопанството е сертифицирано за 
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биологично производство по смисъла на Регламент 

(ЕО) № 834/2007 относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични 

продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. 

Условието трябва да е изпълнено към избраната 

крайна дата на периода за проверка, но не по-късно 

от подаване на искане за плащане. 

Следва да имате предвид, че изпълнението на 

поставените изисквания по критерий 4.2 не се 

удостоверяват с влизането на овощните дръвчета в 

плододаване, а със сертифициране на площите, на 

които се отглеждат.  

В раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ се дава възможност на кандидата да 

започне изпълнението на бизнес плана след подаване 

на проектното предложение.  

В допълнение, следва да имате предвид, че  

Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на 

правилата на биологично производство, етикетиране 

и контрол, и за издаване на разрешение за контролна 

дейност за спазване на правилата на биологичното 

производство, както и за последващ официален 

надзор върху контролиращите лица дава възможност 

на кандидатите да намалят преходния си период за 

преминаване към биологично производство след 

издаване на Заповед на министъра на земеделието, 

при спазване разпоредбите на националното и 
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европейско законодателство. 

№ 2, 

10.11.2022 г. 

Станислав Иванов  stenlie_proekt@abv.bg  

Уважаеми господа,  

Във връзка Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.013 

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. имам следните въпроси: 

Въпрос 1. 
Подготвям  документи за участие по подмярка 6,1. 

Стопанството ми се състои от два имота. 

Имот X e зает с трайни насаждения от сливи и се използва 

на база 10 годишен договор за наем на земеделска земя 

сключен пролетта на 2022 г. Площта на сливовите 

насаждения е 17,000 дка, икономическият размер които те 

формират е 8857,11 евро. 

Имот  Y e с площ от 6,000 дка, като се предвижда цялата 

площ  да бъде засадена с пъпеши. Икономическият размер 

на пъпешите ще бъде 3254,88 евро. Имот  Y се използва на 

база едногодишен договор за наем сключен  на 1.10.2022. 

Предвижда се имот Y да продължи да се използва до края на 

изпълнението на административният договор. За целта  в 

началото на всяка нова стопанска година ще се подписва и 

нов едногодишен договор за съответната стопанска година.  

Така формираните договори за ползване на земеделска земя 

отговарят на раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите.  

 

 

 

 

 

 

 

По въпрос 1 и 2: 

В Условията за изпълнение раздел 1 

„Техническо изпълнение на проектите“ т. 5 е 

посочено, че в срок до изтичане на пет години от 

сключване на административния договор 

бенефициентът е длъжен да регистрира ежегодно 

земеделска земя, в размер, съответстващ на земята, 

която е участвала при изчисляване на първоначалния 

икономическия размер на стопанството му, измерен в 

СПО, както и минималното увеличение (считано от 

периода на подаване на искането на второ плащане) 

от 4 000 СПО (с изключение на оранжерии, 

гъбарници и разсадници), в Интегрираната система 

за администриране и контрол (ИСАК) по реда на 

Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за 

създаване, поддържане, достъп и ползване на 

Интегрираната система за администриране и контрол 

(обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.). 

При подаване на искане за второ плащане 
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В бизнес плана е предвидено увеличаване на 

обработваемите в стопанството площи чрез  засаждане на 

8,000 дка дини върху изцяло нов за стопанството имот (имот 

Z).  

Поздрави, 

Станислав 

Крайната дата за изпълнението на бизнес плана ще бъде 

15.7.2025 г. 

В раздел 4. Списък с документи, които се прилагат към 

искане за второ плащане присъстват следните възможности: 

13. Документ за собственост на земя и/или земеделска земя 

и/или вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд договор за наем, и/или вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд и регистриран в 

съответната общинска служба на МЗм договор за аренда със 

срок не по-малък от изтичане на пет години от сключването 

на административния договор (изисква се за земята, чийто 

размер се взема предвид при определяне на увеличения на 

икономическия размер на стопанството (началния такъв 

плюс необходимото минимално увеличение от 4000 евро 

СПО) към датата на подаване на искането за второ плащане 

и който следва да се поддържа до изтичане на 5 години от 

датата на сключване на административния договор). 

(Изисква се за тези площи в стопанството, за които такива 

не са представени към проектното предложение).  

Правилно ли разбирам, че при подаване за пакета документи 

свързан със заявка за второ плащане по мярката имот Х и 

договорите за наем и/или аренда могат да бъдат 

както многогодишни, така и едногодишни, като 

следва да покриват периода от пет години, считано 

от датата на сключване на административния 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ.  

Следва да имате предвид, че предоставения/те 

договор/и за наем трябва да бъде/ат вписан/и в 

службата по вписванията към съответния районен 

съд. Договор/и за аренда се вписват в службата по 

вписванията към съответния районен съд и 

регистрират в съответната общинска служба на МЗм.  

Изискването за регистриране в общинската служба 

по земеделие не се отнася за имотите, попадащи в 

границите на урбанизирани територии, както и за 

имот/и върху които са разположени 

животновъден/ни обекти и на тях не се отглеждат 

култури, които участват при формиране на СПО. 
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имот Z трябва да се ползват на база вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд договор за наем, 

и/или вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд и регистриран в съответната общинска служба 

на МЗм договор за аренда със срок не по-малък от изтичане 

на пет години от сключването на административния 

договор,  а имот  Y може да продължи да се използва на база 

едногодишен договор за наем сключен за стопанската 2024-

2025 г?  

Въпрос 2.  
В таблицата за направени предложения и възражения в 

процеса по обществено обсъждане на проект на заповед за 

утвърждаване насоките за кандидатстване по подмярка 6,1 

на страница 27 отговаряте, че при подаване на искане за 

второ плащане договорите за наем и/или аренда могат да 

бъдат както многогодишни така и едногодишни като следва 

да покриват периода от  пет години считано от датата на 

сключване на административният договор.  

В Условията за кандидатстване е записано, че  Срокът за 

подаване на искане за второ плащане се посочва от 

кандидата в проектното предложение, като трябва да бъде не 

по-рано от01.10.2023 г. и не по-късно от 15.09.2025 г.  

В тази връзка ще се приеме ли за легитимен към заявката за 

плащане едногодишен договор сключен за стопанската 2024 

– 2025 г? Същият не е възможно да покрие периода от пет 

години считан от дата на подписване на административен 

договор, защото да предположим, че административният 
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договор за отпускане на БФП  се подпише 2023 г и срока му 

на действие ще бъде до 2028 г. 

Едногодишният договор ще бъде съотносим към раздел 

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ СЪОБРАЗНО ЗАЯВЕНИТЕ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ  е записан следният 

документ  2. Нотариално заверен и/или регистриран в 

съответната общинска служба по земеделие документ(и) за 

ползване през настоящата стопанска година на земеделската 

земя, придружени с актуална скица и коректно отразен 

начин на трайно ползване (само за случаите, в които 

бенефициентът ползва земя, различна от описаната по т. 1 - 

напр. едногодишни договори за наем/аренда, споразумения 

по чл. 37в от ЗСПЗЗ, включително за едногодишните 

договори за земя в УПИ). 

Ако отговора е отрицателен моля УО да даде конкретен 

пример кога към заявката за второ плащане биха могли да се 

приложат едногодишни договори за наем/аренда, 

споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ, включително за 

едногодишните договори за земя в УПИ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-6.013 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

8 
 

№ 3, 

15.11.2022 г. 

Национална служба за съвети в земеделието 

office@naas.government.bg  

1. Животновъдният обект е регистриран по чл.137 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, като 

технологията на отглеждане на животните е пасищно. В 

този случай допустимо ли е кандидатът по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“, да 

представи като документ за собственост на животновъден 

обект само договор за наем/аренда или нотариален акт за 

собственост на земята (пасището), където е регистриран 

животновъдния обект. 

 

2. Допустими ли са кандидати с оранжерийно 

производство на боровинка, отглеждана в саксии и какъв е 

допустимият брой на растенията на единица площ? 

 

 

 

3. Моля да уточните относно културата Дюли, за целите 

на изчисляване на Стандартния производствен обем (СПО) 

на земеделско стопанство. В  инструкцията към приложение 

№ 2- Таблица и инструкция за изчисление на СПО е 

записано, че към кодове  от 3068 до 3075 и код  3179 – се 

включват площите, заети с овощни насаждения от 

следните видове: „Семкови: ябълки, круши, дюли и др“, а в 

таблицата за изчисление към същото приложение, към код 

3074-3075 „Семкови“ са записани, само културите Ябълки и 

 

 

1. Допустими кандидати са собственици и/или 

наематели на животновъдните сгради и помещения, 

използвани за животновъдната дейност, в случай че 

развиват такава, съгласно т. 1.2.5 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от УК. 

 

 

 

 

 

2. По поставения въпрос УО на ПРСР извършва 

допълнителна проверка и/или допълнително 

становище, като отговора по същия ще бъде включен 

при следващо публикуване на разяснения, свързани с 

настоящата процедура. 

 

3. Съгласно Приложение № 2 Таблица за 

изчисляване на икономическия размер на 

земеделските стопанства и инструкция към таблица 

за изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства, културата „дюли“ попада 

под код 3074-3075 „Семкови плодове“.  
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круши. Моля за уточнение относно описаното обстоятелство 

и към кой код следва да бъде отнесена културата „дюли“ ? 

 

4. В Условията за кандидатстване/ изпълнение не са 

подробно записани ограничения, относно земята и/или 

животните с които ще нарасне стопанството- единствено се 

споменава, че не се признават за нарастване, когато е 

придобита от съпруг/съпруга. Само за инвестициите в 

дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в 

бизнес плана и административния договор, се конкретизира 

че бенефициентът няма право да получи второто плащане и 

дължи връщане на полученото първо плащане, когато тези 

активи са придобити от съпруг/ съпруга и/или от роднини по 

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

сватовство от първа степен. Това означава ли, че 

стопанството на бенефициента физическо лице може да 

нарасне със земя и/или животни придобити от  роднини по 

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

сватовство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В Условията за изпълнение към подмярка 6.1 

няма конкретно заложено ограничение по отношение 

на земя и/или животни, с която ще бъде извършено 

нарастването на стопанството. Следва да се спазват 

изискванията на т. 11.1.22 от раздел 2. „Финансово 

изпълнение на проектите и плащане“, съгласно 

които инвестициите в дълготрайни материални и 

нематериални активи, посочени в бизнес плана и 

административния договор, са придобити от 

бенефициента физическо лице, едноличният 

собственик на капитала на бенефициента ЕООД или 

собственикът на предприятието на бенефициента 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 и/или са 

финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 2013 

и/или други програми за подпомагане с национални 

средства и/или средства на ЕС и/или когато 

единичната стойност на придобития актив е по-
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5. Съгласно т.2 от Раздел 24.1 от Условията  за 

кандидатстване, когато документът за собственост на земята 

е обща съпружеска собственост, трябва ли да се представи  

документ от съпруг/съпруга, с който се дава съгласие за 

ползване от негова/нейна страна? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В Раздел 24. „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ се изисква Декларация 

съгласно Приложение № 8 по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по 

образец, утвърден от министъра на икономиката и 

индустрията). В Указанията за попълване на Декларацията е 

записано, че  в случай на независимо предприятие не се 

попълва справка за обобщените параметри на 

предприятието. Въпросът ни е при маркиране в 

декларацията на „независимо предприятие“, необходимо ли 

е да се прилага и Справката за обобщени параметри на 

ниска от 700 лева.  

 

5. В случай че не съществува друг режим на 

имуществени отношения, уреден по реда на 

Семейния кодекс чрез брачни договори, вписани в 

централния електронен регистър към Агенция по 

вписванията, предполага се, че е приложим общия 

законов режим на съпружеска имуществена общност 

(СИО) и не е необходимо допълнително 

споразумение по отношение на придобитото 

имущество – възмездно, след сключения брак и 

същото представлява СИО.  

Следва да имате предвид, че окончателно 

решение по оценка на проектните предложения се 

взима от Оценителната комисия, която ще разполага 

с цялата необходима информация. 

 

6. Попълването на Приложение № 8 към 

Условията за кандидатстване „Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 

и средните предприятия (ЗМСП)“ е по образец, 

утвърден от министъра на икономиката и 

индустрията. В утвърдените документи за 

информация на кандидатите, публикувани в ИСУН 

2020 и на официалната страница на Министерството 

на земеделието, се съдържат и подробни указания за 

начина  на попълването им. 
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предприятието? 

 

7. В Условията за кандидатстване в Раздел 18, точка 

1.2 е записано, че „Срокът за подаване на искане за второ 

плащане се посочва от кандидата в проектното 

предложение, като трябва да бъде не по-рано от 

01.10.2023 г. и не по-късно от 15.09.2025 г.“  В бизнес плана 

срещу „Избрана крайна дата на периода за проверка 

изпълнението на бизнес плана и крайна дата за подаване на 

искане за второ плащане по административния договор“ е 

записан текста „(Моля, определете една обща крайна дата 

и посочете точен ден, месец и година, като се съобразите с 

изискванията на т. 1.2. от раздел 18 от условията за 

кандидатстване, не по-късно от 30.09.2025 год)“. Моля, да 

направите уточнение, кой е крайния срок за изпълнение на 

бизнес плана? 

 

8. При попълване на формуляра в ИСУН в раздел 12 

„Прикачени електронно подписани документи“ се изисква 

„Справка за дейността във връзка с регистрацията като ЗС“, 

а в Раздел 24.1 Списък с общи документи към условията за 

кандидатстване, такъв документ не фигурира. В този случай 

необходимо ли е да се прикачва такъв документ? 

 

 

 

 

 

7. При попълване на Приложение № 3 „Бизнес 

план и основна информация за проектното 

предложение“ избраната крайна дата за изпълнение 

на проектното предложение трябва да съобразена с 

изискванията на т. 1.2 и 1.2.1 от раздел 18 от 

Условията за кандидатстване, а именно „Срокът за 

подаване на искане за второ плащане се посочва от 

кандидата в проектното предложение, като 

трябва да бъде не по-рано от 01.10.2023 г. и не по-

късно от 15.09.2025 г.“. 

 

 

 

 

 

8. Документ „Справка за дейността на 

кандидата, издадена във връзка с регистрацията като 

земеделски стопанин“ не е изискуем към датата на 

подаване на проектното предложение. 
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Публикувано на 09.12.2022 г. 

№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 4,  

23.11.2022. 

Pavel Todorov todorov_pavel@abv.bg 

Уважаеми дами и господа,  

Във връзка Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.013 

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. имам следните въпроси: 

 

При издадено удостоверение за регистрация на 

животновъден обект по чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност - Пасище за 

целогодишно отглеждане  

В съотвествие с чл. 18 а, т. 4 от Наредба 44 има изграден 

навес за животни на пасището, което е животновъден обект. 

Интересуваме при условие че животните се отглеждат 

пасищно, счита ли се за "животновъдна сграда или 

помещение" по изискването на т.1.2.5. От раздел 11.1 

Критерии за допустимост изградения навес съгласно чл. 18 

а, т. 4 от Наредба 44?  

В случай, че се счита, трябва ли да се прилага скица на 

навеса или скицата на пасището е достатъчна и от кого 

трябва да е издадена скицата за навеса в случай, че не бъде 

призната скицата на имота?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустими за подпомагане по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са 

кандидати, които към датата на подаване на 

проектното предложение са собственици и/или 

наематели на животновъдните сгради и помещения, 

използвани за животновъдната дейност, в случай, че 

развиват такава. 

Посоченият от Вас обект „навес“ не попада в 

обхвата на т. 1.2.5 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 
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№ 5, 

24.11.2022 г. 

agro_vending@abv.bg 

 

Здравейте, 

във връзка с обявения прием по мярка 6.1 моля за 

разяснение на следните въпроси: 

1. Ако кандидат е на трудов договор за друга трудова 

дейност, кога трябва да започне да се осигурява като 

земеделски стопанин по мярката? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Във връзка с поставеният от Вас въпрос 

следва да имате предвид, че съгласно Кодекса за 

социално осигуряване осигуряването възниква от 

деня, в който лицата започват да упражняват трудова 

дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от него и за който 

са внесени или дължими осигурителни вноски и 

продължава до прекратяване на дейността. В КСО са 

регламентирани различни възможности за 

осигуряване, които дават право на избор на лицата за 

основанието за осигуряване, възможността за 

самоосигуряване, вида на осигуряване, както и 

възможността за осигуряване на различни 

основания. 

В Условията за кандидатстване, т. 1.2.1 от раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ е 

посочено, че към датата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да са регистрирани 

за първи път като земеделски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 година.  

В Условията за изпълнение, т. 5.6.1 от раздел 1 

„Техническо изпълнение на проектите“, е поставено 

изискване, че в срок до изтичане на пет години от 

mailto:agro_vending@abv.bg
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2. Ако кандидат заложи по мярката, че ще създаде заетост за 

1 лице кога трябва да го наеме - до 9 месеца от сключване на 

договор с ДФЗ или преди подаване на заявка за второ 

плащане ?  

Благодаря! 

сключване на административния договор 

бенефициентът е длъжен да се осигурява по реда на 

Кодекса за социално осигуряване с изключение на 

бенефициенти, за които се установи, че ползват 

отпуск и обезщетение в случай на бременност, 

раждане и отглеждане на дете. 

 

2. Съгласно посочената дефиниция в Условията 

за кандидатстване „Създаване на едно работно 

място“ е „Увеличение на средния списъчен брой на 

персонала, деклариран към датата на подаване на 

проектното предложение, с един брой, изчислен 

съгласно Методиката за изчисляване на средния 

списъчен брой на персонала, утвърдена от 

Националния статистически институт за отчетен 

период от една година спрямо месеца, предхождащ 

подаването на искането за второ плащане“.  

При заявен приоритет № 6 „Проекти, чрез 

които се създава устойчива заетост“ точки по 

критерий за оценка  получават проектни 

предложения, които водят до създаване на нови 

работни места и заетост в рамките на земеделското 

стопанство (критерий за оценка № 6). Това са 

проектни предложения, при които кандидатът е 

отбелязал в бизнес плана (таблица 7.1. Допълнителна 

заетост и нови работни места) средния списъчен 

брой на наетия от него персонал за периода от 
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създаване на стопанството до месеца, предхождащ 

датата на подаване на проектното предложение, и 

при изпълнение на дейностите по проекта планира 

увеличение на средния списъчен брой на персонала 

чрез създаването на най-малко 1 работно място в 

земеделското стопанство, изчислен съгласно 

Методиката за изчисляване на средния списъчен 

брой на персонала, утвърдена от Националния 

статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-

07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ. В  

увеличението не се включва заетостта на 

кандидата/бенефициента физическо лице, на 

собственика на предприятието на 

кандидата/бенефициента ЕТ или на едноличния 

собственик на капитала на кандидата/ бенефициента 

ЕООД. 

Следва да имате предвид, че съгласно т. 5.14 от 

раздел 1 „Техническо изпълнение на проектите“ от 

Условията за изпълнение, в срок до изтичане на пет 

години от сключване на административния договор 

бенефициентът е длъжен да запази съществуващия 

към датата на подаване на проектното предложение 

среден списъчен брой на персонала, както и броя на 

допълнително наетите във връзка с изпълнението на 

бизнес плана лица, които да бъдат наети единствено 

в земеделската дейност на бенефициента - когато 

проектът на бенефициента е бил оценен по критерия 
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за подбор при изпълнението, на който се създават 

заетост и нови работни места. 

№ 6, 

24.11.2022 г. 

pavelchanov@gmail.com 

Уважаеми Дами/Господа, 

1. Бих искал да Ви обърна внимание, че 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 не е актуален. 

Регламентът за биологично земеделие, съгласно който се 

извършва сертификацията, считано от 01.01.2022 г. е 

2018/848. Следователно текстовете, в които е цитиран 

Регламент (ЕО) 834/2007, следва да бъдат редактирани - 

Указания, приложения за попълване и пр., тъй като всички 

сертификати се издават в съответствие с Регламент 2018/848 

и няма да отговарят на поставените по процедурата 

изисквания документите да са издадени в съответствие с чл. 

29, параграф 1 от Регламент № 834/2007 на Съвета от 28 

юни 2007 . 

 

2. В Раздел 22.2 Методика за оценка на проектните 

предложения, т. 6 се цитира следния текст "(документи по т. 

2 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за оценка на проекти“). В същото 

време в Раздел 24.2 от публикуваните към настоящия 

момент Указания за кандидатстване липсва т. 2. 

 

 

 

 

1. Проверките на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

ПРСР 2014-2020 г., които имат за цел установяване 

на съответствие с поставените изисквания, свързани 

с производството на биологично сертифицирани 

селскостопански продукти, ще бъдат извършвани в 

съответствие с действащото към момента европейско 

и национално законодателство. 

 

 

 

 

 

 

2. С цел намаляване на административната 

тежест, при подаване на проектно предложение по 

подмярката, проверката на документите, които 

доказват съответствие с приоритет по т. 6 от раздел 

22.2 „Методика за оценка на проектните 

предложения“, ще бъде извършена по служебен път 

от ДФ „Земеделие“. 

 

mailto:pavelchanov@gmail.com
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3. Получават ли Приоритет по критерий за оценка № 4.1 

проектни предложения, при положение че стопанството е 

сертифицирано съгласно влезлия в сила Регламент  2018/848 

за биологично земеделие, но площите и/или животните са 

със статут "в преход към биологично производство"? 

Обръщам внимание, че дори култури и/или животно "в 

преход към биологично производство" се отглеждат "по 

биологичен начин" (цитат от раздел 22.2, т. 6 на УК) и 

отговарят на изискванията на Регламент 2018/848 за 

биологично земеделие. 

Благодаря предварително! 

3.  Точки по критерий за оценка 4.1 получават 

проектни предложения на млади земеделски стопани, 

чиито стопанства са сертифицирани за производство 

на биологични селскостопански продукти, съгласно 

действащото към момента европейско и национално 

законодателство.  

В допълнение, следва да имате предвид, че 

окончателното решение по оценка на проектните 

предложения се взима от Оценителна комисия, която 

ще разполага с цялата необходима информация в 

съответствие с настоящата процедура. 

 

№ 7, 

28.11.2022 г. 

Марияна Тодорова  zpmvt@abv.bg  

Уважаеми  дами и господа, 

 Във връзка Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.013 

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. имам следният въпрос : 

 В бизнес плана е предвидено  постигане на цел 

:  „Увеличаване икономическия размер на земеделското 

стопанство, измерен в СПО (минимум с 4000 евро СПО)“, 

респективно и цел „Увеличаване обработваемата земеделска 

площ на земеделското стопанство“. Въпросът е: ще се 

считат ли за изпълнени едновременно и двете цели, ако се 

заложи като дейност- наем/ аренда и полагане на  грижи 

за  вече създадено трайно насаждение за периода до края на 

 

 

При попълване на Таблица 7 „Специфични цели 

и резултати“ към Приложение № 3 от Условията за 

кандидатстване, кандидатите следва да отбележат 

избор на съответната специфична цел и резултат, 

които ще бъдат постигнати след извършване на 

дейностите, свързани с развитието стопанството.  

Специфична цел по т. 2 от таблица 7 към 

Приложение № 3 от Условията за кандидатстване се 

счита за изпълнена, когато в бизнес плана 

кандидатът е посочил, че планираното увеличение от 

най-малко 4000 евро СПО, ще бъде постигнато с 

придобиване на земеделски площи. 

 

mailto:zpmvt@abv.bg
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изпълнението на бизнес плана. 

Благодаря Ви, предварително! 

 

№ 8, 

29.11.2022 г. 

elihachadurqn1037@gmail.com 

Здравейте , ще взема под наем за минимум 5г. земеделска 

земя в землището на село Бряст( общ. Димитровград, обл. 

Хасково) 14 дкр. засадена с овощни дръвчета - череши на 

около 7 години. Бих желала да се грижа за нея 

,облагородяване , подмяна на изсъхнали и засаждане на нови 

сортови , техника за поддръжка и бране.  

на 27 години съм , с висше образование - магистър 

Публична администрация и бакалавър Бизнес 

информационни технологии.  

Подходящо ли е да участвам в процедурата ? 

 

Допустими за подпомагане по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са 

физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и 

еднолични дружества с ограничена отговорност 

(ЕООД), които са регистрирани по Търговския закон. 

Към датата на подаване на проектното предложение 

кандидатите трябва да: 

- са регистрирани за първи път като земеделски 

стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.); 

- да имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително; 

-  да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени 

години (включително). 

Всички документи, свързани с кандидатстване 

по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г. може да 

откриете на 
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-

4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-

4898-8de2-d0cc5618312d . 

mailto:elihachadurqn1037@gmail.com
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/b9a0dbcb-40df-4898-8de2-d0cc5618312d
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В допълнение, следва да имате предвид, че в 

рамките на настоящия прием по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

ПРСР 2014 - 2020 г., потенциалните кандидати имат 

възможност да се възползват от безвъзмездно 

изготвяне на бизнес план и предоставяне на 

консултантски услуги от страна на Национална 

служба за съвети в земеделието, Научен център по 

животновъдство и земеделие – Смолян и „Академис“ 

ЕООД. 

Допълнителен 

отговор на 

запитване 

№ 3, 

15.11.2022 г. 

Национална служба за съвети в земеделието 

office@naas.government.bg 

Допустими ли са кандидати с оранжерийно производство на 

боровинка, отглеждана в саксии и какъв е допустимият брой 

на растенията на единица площ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допустими за подпомагане по подмярка  6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

ПРСР 2014 - 2020 г. са кандидати, които отглеждат 

боровинки оранжерийно производство в саксии.  

Броят растения допустими на декар по технология на 

отглеждане в оранжерия е 450 – 550 бр./дка.  

В допълнение, следва да имате предвид, че 

боровинките, отглеждани оранжерийно производство 

в саксии, при изчисляване на икономическия размер 

на земеделските стопанства, се отнасят към код 3189 

- „Други ягодоплодни“ от Приложение № 2 от УК. 

№ 9, 

01.12.2022 г. 

adjeva_viki@abv.bg  

Имам 10 декара земя, мисля да я посадя круши, редовете 

между крушите ще засадя с пъпеши, при изчисляване на 

 

В съответствие с Условията за кандидатстване, 

при формиране на икономическия размер на 

mailto:office@naas.government.bg
mailto:adjeva_viki@abv.bg
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СПО-то смятам 10 дка круши + 10 дка пъпеши. Правилно ли 

е? 

земеделското стопанство участват 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, издаден по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. 

В представения от Вас случай, изчисляването на 

СПО на земеделското стопанство ще се формира 

само от основната култура (круши или пъпеши), 

която е посочена в анкетния формуляр, издаден по 

реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

В допълнение, Ви информирам, че в 

Приложение № 2 към Условията за кандидатстване е 

налична инструкция към таблица за изчисление на 

икономическия размер на земеделските стопанства.  

 

№ 10, 

02.12.2022 г. 

Мирослав Енчев encevmiroslav@gmail.com 

 

Уважаеми дами и господа, във връзка с Процедура чрез 

подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-6.013 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. имам следния въпрос: 

В Условията за изпълнение по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-6.013 в т.5.6.1 се 

 

 

В Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. не са предвидени специални условия за 

подпомагане на младите земеделски стопани, когато 

те не се установяват като едноличен ръководител на 

стопанството в съответствие с член 2, параграфи 1 и 

2 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014. В тази 

връзка в Условията за кандидатстване раздел 

„Дефиниции“ е посочено определение за „Втори 

ръководител на земеделско стопанство“. 

mailto:encevmiroslav@gmail.com
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посочва, че бенефициентът е длъжен да се осигурява по реда 

на Кодекса за социално осигуряване с изключение на 

бенефициенти за които се установи, че ползват отпуск и 

обезщетение в случай на бременност, раждане и отглеждане 

на дете. 

При зададен въпрос към НОИ относно получаването на 

обезщетение за майчинство от земеделски стопанин, техният 

отговор е следният:  

Регистрираните земеделски стопани и 

тютюнопроизводители, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса 

за социално осигуряване (КСО), са задължително осигурени 

за инвалидност поради общо заболяване старост и смърт. На 

основание чл. 4, ал. 4 от КСО те могат по свой избор да се 

осигуряват и за общо заболяване и майчинство. 

Земеделските стопани, осигурени за общо заболяване и 

майчинство и придобили общ осигурителен стаж 12 месеца 

за този риск, имат право на парично обезщетение за 

бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст при условие, че през съответния период не 

продължават да упражняват лична трудова дейност в това 

качество. Периодът на бременност и раждане е в размер 410 

дни, които започват 45 дни преди определения термин, като 

за първите 135 дни се издават болнични листове. 

 Следва да имате предвид, че паричните обезщетения за 

бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 

В съответствие с т. 5 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ към УК „Не се 

подпомагат кандидати, при които е налице втори 

ръководител на земеделското стопанство.“. 

Следва да имате предвид, че съгласно т. 5.19 от 

раздел 1. „Техническо изпълнение на проектите“ от 

Условията за изпълнение, в срок до изтичане на пет 

години от сключване на административния договор 

бенефициентът е длъжен да не установява втори 

ръководител на земеделското стопанство.  

В т. 11.1.21 от раздел 2 „Финансово изпълнение 

на проектите и плащане“ от УИ, е посочено, че 

бенефициентът няма право да получи второто 

плащане и дължи връщане на полученото първо 

плащане по административния договор заедно със 

законната лихва към него, изчислена за период, 

посочен в административния договор, когато се 

установи, че през периода на изпълнение на бизнес 

плана стопанството на бенефициента има друг или 

втори ръководител. 

Обръщам внимание, че единствените допуснати 

случаи по конкретната процедура, в които 

кандидатът/бенефициентът би могъл да бъде 

представляван от упълномощено лице, са посочени в 

т. 4, буква „а” от раздел 21.2. „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване, както т. 6.4 от раздел 1 
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възраст се изплащат за времето на съответните отпуски, 

които наетите лица ползват по трудово, служебно или др. 

правоотношение, като ролята на обезщетението е да замести 

пропуснатото трудово възнаграждение. Аналог на отпуските 

при самоосигуряващите се лица е условието да не 

упражняват дейност през съответния период. Това условие 

обаче не налага прекъсване или прекратяване на дейността 

като земеделски стопанин – периодите на временна 

неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на 

дете се зачитат за осигурителен стаж на самоосигуряващите 

се лица без да се внасят осигурителни вноски. 

Обстоятелството, че не се извършва трудова дейност, се 

декларира от самоосигуряващото се лице в документите за 

отпускане на паричните обезщетения за бременност и 

раждане за остатъка до 410 дни и за отглеждане на дете до 2-

годишна възраст, като при нарушаването му се носи 

наказателна отговорност.  

За самоосигуряващото се лице дейността включва всяко 

негово действие, включително сключването на всякакъв вид 

договори, подписване на документи и полагането на 

всякакъв вид личен труд, имащ отношение към 

осъществяваната от него дейност.  

Получаването на държавни субсидии или средства по 

оперативни програми само по себе си не означава, че лицето 

упражнява дейност като земеделски стопанин. В случай че 

реализирането на одобрения по европейска програма план 

„Техническо изпълнение на проектите“ и т. 6.3 от 

раздел 2 „Финансово изпълнение на проектите и 

плащане“ от Условията за изпълнение.  



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-6.013 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

23 
 

става чрез неговата лична трудова дейност, това означава че 

упражнява дейност и подлежи на осигуряване за общо 

заболяване и майчинство, респективно няма право на 

парично обезщетение в пълен размер. Ако обаче заложените 

в плана дейности се извършват от наето физическо лице и 

управлението на тези дейности – от упълномощено лице, без 

самият земеделски стопанин да влага личен труд, тогава 

няма пречка да получава паричното обезщетение за 

бременност и раждане и за отглеждане на дете в пълен 

размер. 

Ако лично извършва дейност като самоосигуряващо се лице, 

осигурено за общо заболяване и майчинство, след изтичане 

на периода, за който се издават болнични листове за 

бременност и раждане (първите 135 дни), лицето има право 

на парично обезщетение в размер 50 на сто от 

обезщетенията за бременност и раждане за остатъка до 410 

календарни дни и за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст. В този случай обаче, за първите 135 дни 

земеделският стопанин няма да има право на парично 

обезщетение изобщо – паричното обезщетение за временна 

неработоспособност и за бременност и раждане не се 

изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е 

основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, 

през периодите, за които са издадени актове на здравните 

органи. Ако обаче заложените в плана дейности се 

извършват от наето физическо лице и управлението на тези 
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дейности – от упълномощено лице, без самият земеделски 

стопанин да влага личен труд, тогава няма пречка да 

получава паричното обезщетение за бременност и раждане и 

за отглеждане на дете в пълен размер. 

От отговора на НОИ става ясно, че за да може земеделският 

стопанин да получи в пълен размер обезщетението за 

бременност, раждане и отглеждане на дете, трябва да 

назначи или упълномощи лице, което да извърши и 

управлява дейностите по изпълнение на бизнес плана. 

Съгласно условията за кандидатстване дефиницията за 

втори ръководител е следното: Лице, различно от 

кандидата/бенефициента, собственика на предприятието на 

кандидата/бенефициента ЕТ или собственика на капитала на 

кандидата/бенефициента ЕООД, което организира 

търговската и земеделската дейност на стопанството, 

разпорежда се с активите и/или извършва финансови 

операции от и за сметка на земеделското стопанство, 

включително е назначено като управител и/или прокурист 

на кандидата/бенефициента ЕООД или ЕТ или действа в 

качеството си на пълномощник на кандидата/бенефициента, 

на собственика на предприятието на 

кандидата/бенефициента ЕТ или собственика на капитала на 

кандидата/бенефициента ЕООД. 

Упълномощаването на лице, което да извърши и управлява 

дейностите в стопанството по време на майчинство ще се 
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приема ли като втори ръководител на стопанството, тъй като 

съгласно условията за кандидатстване не се подпомагат 

кандидати, при които е налице втори ръководител на 

земеделското стопанство. 

Изключението, което се допуска за осигуряването на 

бенефициента, в случай на бременност, раждане и 

отглеждане на дете, не трябва ли да се допуска и при 

упълномощаване на лице за управление на дейностите по 

време на бременност, раждане и отглеждане на дете, тъй 

като условието на НОИ за получаването на пълно 

обезщетение е лицето да не извършва никаква дейност и да 

упълномощи друго лице за управление. В противен случай 

изключението, което правите в т.5.6.1 се обезсмисля и 

бенефициентът не може да получава обезщетение в пълен 

размер. 

№ 11, 

04.12.2022 г. 

restart.2012@abv.bg 

Здравейте, разполагам с 9 дка земя, ще я засадя с круши. Тъй 

като крушите започват да плододават след третата година 

искам между редовете на крушите да засадя с пъпеши и по 

този начин моето стопанство за първите три години ще се 

образува от сбора на крушите + пъпешите и така ще мога да 

мина долната граница на изискуемото СПО.  

9 дка круши х 1488 + 9 дка пъпеши х 1061 = 13392 + 9542 = 

22934 = 11725 евро 

 

Виж отговор на въпрос № 9 от 01.12.2022 г., 

съгласно който при формиране на икономическия 

размер на земеделското стопанство участват 

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, издаден по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

Изчисляването на СПО на земеделското стопанство 

ще се формира само от основната култура (круши 

mailto:restart.2012@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-6.013 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

26 
 

или пъпеши), която е посочена в анкетния формуляр, 

издаден по реда на Наредба № 3 от 1999 г.  

В Приложение № 2 към Условията за 

кандидатстване е налична инструкция към таблица за 

изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства. 

№ 12, 

04.12.2022 г. 

restart.2012@abv.bg 

Във връзка със зададен от мен вече въпрос искам да попитам 

колко минимум брой растения пъпеши трябва да има в 

декар. 

 

В условията за кандидатстване не е посочено 

изрично изискване за минимален брой растения на 

декар за култура „Пъпеш“. Броят растения на декар 

се определя в зависимост от сорта и технологията за 

тяхното отглеждане. 

В допълнение, следва да имате предвид, че 

съгласно т. 1.6 от раздел 13.1 към Условията за 

кандидатстване „Разплащателна агенция има право 

в случаите по т. 1.5 от настоящия раздел, както и 

когато културите не са посочени в приложение № 1, 

да изиска от кандидата/бенефициента 

допълнително да представи становище от 

дипломиран агроном, удостоверяващо 

съответствието на посочената в бизнес плана 

информация с обичайните агротехнически 

практики, съобразени с вида на културите, 

спецификите на съответната климатична или 

почвена област. Кандидатът трябва да представи 

и копие на дипломата за завършено висше 

образование на агронома“. 

mailto:restart.2012@abv.bg
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№ 13, 

05.12.2022 г. 

eli.atanasova353@gmail.com 

Уважаеми дами и господа, моля за разяснение относно 

следните въпроси по Таблица за изчисляване на 

икономическия размер на  земеделските стопанства по 

подмярка 6.1: 

- Допустими ли са кандидати с отглеждане и развъждане на 

алпаки (vicugna pacos); 

- Към кой код от таблицата за изисляване на икономическия 

размер спада алпаката (с кой код се кандидатства по 

подмярка 6.1) 

 

По поставеният въпрос УО на ПРСР извършва 

допълнителна проверка и/или допълнително 

становище, като отговора по същия ще бъде включен 

при следващо публикуване на разяснения, свързани с 

настоящата процедура.  

 

№ 14, 

05.12.2022 г. 

elenkovdenis@gmail.com 

Здравейте, 

Възможно ли е по процедурата да кандидатства физическо 

лице, което стопанисва земя с цел производство на 

земеделска продукция и което да докаже СПО между 8000 и 

16 000 евро само и единствено с намерения за засаждане 

през текущата стопанска година? 

Благодаря предварително! 

 

 

По настоящата процедура не е предвидено 

ограничение земята, с която кандидатът доказва СПО 

между 8 000 и 16 000 евро, да бъде формирана от 

вече засадени/засяти земеделски култури. 

Съгласно раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ към Условията за кандидатстване, 

когато икономическият размер на стопанството се 

доказва с намерения за засаждане/засяване на 

земеделски култури през текущата спрямо 

кандидатстването стопанска година, в проектното 

предложение задължително се посочват сроковете, в 

които ще се извърши засаждането/засяването на 

земеделските култури. При изчисляване на 

икономическия размер на стопанството през 

текущата стопанска година не се допуска включване 

mailto:eli.atanasova353@gmail.com
mailto:elenkovdenis@gmail.com
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на животни с намерение за придобиване, включване 

на трайни насаждения с намерение за засаждане с 

вкоренен по картонажен метод материал, както и 

включване на ягоди с намерение за засаждане.  

Публикувано на 19.12.2022 г. 

№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 15,  

09.12.2022 г. 

adjeva_viki@abv.bg 

Здравейте, изпратила съм към Вас въпрос на 04.12.2022 г. В 

какъв срок да очаквам отговор, за да мога да си подготвя 

документацията по проекта. Благодаря! 

 

Отговорът на поставения от Вас въпрос е 

включен към разясненията по постъпили въпроси от 

кандидати по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР от 

2014-2020 г., които са публикувани на 09.12.2022 г. в 

ИСУН 2020 и на официалната страница на 

Министерството на земеделието. 

№ 16,  

10.12.2022 г. 

maria stankovska mariya.stankovska@gmail.com 

Здравейте,  
възнамерявам да кадидатствам по Подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие 

на стопанства и предприятия“, с оглед на което имам 

следният въпрос: 

Върху имот с площ  7,990 дка отглеждам:  кайсии -0,960 дка; 

сливи - 0,960 дка; череши -0,992 дка; круши -0,288 дка; 

ябълки -2,560 дка и възнамерявам да засадя като основни 

култури 1 дка дини и 1 дка пъпеши. Посочените трайни 

 

 

В съответствие с Условията за кандидатстване, 

при формиране на икономическия размер на 

земеделското стопанство участват 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, издаден по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г.  

mailto:adjeva_viki@abv.bg
mailto:mariya.stankovska@gmail.com


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-6.013 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

29 
 

насаждения са отразени в Анкетния формуляр по реда на 

Наредба №3/1999г. за стопанска 2022-2023г. в графа „засети 

– основна култура“ и "намерение за засаждане - основна 

култура". В същия формуляр е отразено, че в междуредията 

на овощната градина  възнамерявам да  засея  като втора и 

междинна култура 2,5 дка домати. Ще се взимат ли 

предвид  всички земеделски култури при изчисляване 

на  първоначалното СПО (овощни насаждения и по-

специално доматите в междуредията на овощните 

насаждения)? 

Поздрави, 
Мария  

В представения от Вас случай, изчисляването на 

СПО на земеделското стопанство ще се формира 

само от основните култури (кайсии, сливи, череши, 

круши, ябълки, дини и пъпеши), които са посочена в 

анкетния формуляр, издаден по реда на Наредба № 3 

от 1999 година.  

В допълнение, Ви информирам, че в Приложение 

№ 2 към Условията за кандидатстване е налична 

инструкция към таблица за изчисление на 

икономическия размер на земеделските стопанства.  

 

№ 17,  

13.12.2022 г. 

zaha.atanasov@gmail.com 

Във връзка Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.013 

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. имам следния въпрос: 

Моля за уточнение относно културата  „Облепиха“, към кой 

код следва да бъде отнесена за целите на изчисляване на 

Стандартния производствен обем (СПО) на земеделско 

стопанство? Когато си попълвам анкетния формуляр, 

съгласно инструкцията за попълване на таблица 2 от 

анкетния формуляр (Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от 

Наредба № 3/1999 г.), културата „Облепиха“ я записвам към 

код 3189 Други ягодоплодни, тъй като в инструкцията е 

записано, че е към този код.  

 

Растението „облепиха“ следва да бъде отнесено 

към код 3189 – „Други ягодоплодни“ от таблицата за 

изчисляване на икономическия размер на 

земеделското стопанство.  

В допълнение, следва да имате предвид, че 

допустимият брой растения на декар по технология 

на отглеждане от тази култура е 250 – 350 бр./дка, а 

минималния праг на гъстота на растения на декар е 

130 – 180 броя. 

mailto:zaha.atanasov@gmail.com


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-6.013 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

30 
 

За целите за кандидатстване по Подмярка 6.1, правилно ли е 

в таблицата за изчисление на производствения обем, да я 

отнесем към същия код 3189 Други ягодоплодни? 

№ 18,  

16.12.2022 г. 

maria stankovska  mariya.stankovska@gmail.com 

Здравейте,  

Изпратих имейла по-долу с въпрос за изчисляване на СПО 

за кандидатстване по подмярка 6.1. С оглед предстоящите 

празници, кога ще получа отговор? От него зависи как ще 

продължа с оформянето на бизнес плана по проекта.  

Предварително благодаря!  

Поздрави, 

Мария Станковска 

Срокът за предоставяне на разяснения по 

постъпили запитвания, във връзка с документите за 

кандидатстване по съответната процедура, е 

определен в чл. 5, ал. 4 от ПМС № 162 от 05.07.2016 

г., а именно „…10-дневен срок от получаване на 

искането, но не по-късно от две седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване“. 

Утвърдените от ръководителя на УО на ПРСР 

2014-2020 отговори се публикуват на официалната 

страница на Министерството на земеделието и в 

ИСУН 2020 и са задължителни за всички кандидати. 

Публикувано на 23.12.2022 г. 

№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

Допълнителен 

отговор на 

запитване 

№ 13, 

05.12.2022 г. 

eli.atanasova353@gmail.com 

Уважаеми дами и господа, моля за разяснение относно 

следните въпроси по Таблица за изчисляване на 

икономическия размер на  земеделските стопанства по 

подмярка 6.1: 

- Допустими ли са кандидати с отглеждане и развъждане на 

алпаки (vicugna pacos); 

- Към кой код от таблицата за изисляване на икономическия 

 

Отглеждането на животни от вида „Алпака“ 

(Vicugna pacos) не е традиционно за страната, видът 

не е включен в отделните легални дефиниции на 

понятието „селскостопански животни“.  

В Приложение № 2 „Таблица за изчисляване на 

икономическия размер на земеделските стопанства“ 

и инструкцията за попълване към него, животните от 

mailto:mariya.stankovska@gmail.com
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размер спада алпаката (с кой код се кандидатства по 

подмярка 6.1) 

вида „Алпака“ не могат да бъдат включени към 

никой от посочените кодове при изчисляване на СПО 

на земеделското стопанство.  

Публикувано на 16.01.2023 г. 

№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 19,  

04.01.2023 г. 

zemia-bg@mail.bg  

Уважаеми Г-да, 

Във връзка с публикувана информация на интернет 

страницата на МЗХ за възможността да се удължи срока за 

подаване на заявления за подпомагане на млади земеделски 

производители по мярка 6.1, предвид коледните и 

новогодишни празници, изпращаме настоящото писмо от 

името на множество земеделски производители членове на 

нашата организация, със запитване дали действително срока 

ще бъде удължен, както ни уверяваха в различни Областни 

дирекции на ДФЗ и ОСЗ. 

Едновременно с това бихме искали да изкажем 

недоволството си по отношение на обявения кратък срок за 

кандидатстване по мярката - 2 месеца в сравнение с 

предходните приеми, което е предпоставка за невъзможност 

на много млади земеделски производители отговарящи на 

условията за кандидатстване да подготвят необходимите 

документи, бизнес-планове и да ги подадат в срок. Смятаме, 

че не е създадена равна възможност за кандидатстване по 

 

 

Със Заповед № РД09-5 от 06.01.2023 г. на 

ръководителя на УО на ПРСР срока за прием на 

проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-

2020 г. е удължен до 31.01.2023 година. 

mailto:zemia-bg@mail.bg
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настоящия прием в сравнение с предходните предвид това, 

че срока е бил два пъти по-дълъг в спрямо настоящия. В 

допълнение през месец декември имаше множество почивни 

дни в които държавната администрация работеше 

изключително бавно и беше затруднена подготовката на 

нужните документи.  

С настоящото писмо настояваме да бъде удължен срока за 

кандидатстване по програмата с минимум 2 седмици, за да 

имат възможност фермерите, които са стартирали с 

подготовката на документите да кандидатстват по 

програмата. Имаме готовност за изпращане на подписка от 

фермерите в потвърждение да изложеното в настоящото 

писмо. 

С уважение, 

Сдружение "Земя" 

Мария Петрова 

 

№ 20,  

10.01.2023 г. 

silvia@humanconsulting.bg 

Здравейте, във връзка с крайния срок, който беше обявен за 

кандидатстване 06.01.2023  по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.013 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.. Моля да дадете 

пояснение трябва ли  да предприемат нещо кандидатите, 

който са си подали проектите предложения на 06.01.2023г.  

преди да обявите промените по процедурата. 

 

Кандидатите подали проектни предложение по 

процедура № BG06RDNP001-6.013 не следва да 

предприемат допълнителни действия, тъй като 

измененията в насоките за кандидатстване са 

свързани с удължаване на срока за прием на 

проектни предложения до 31.01.2023 г. и 

отстраняване на технически грешки. 

 

 

mailto:silvia@humanconsulting.bg
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№ 21,  

10.01.2023 г. 

Станислав Иванов stenlie_proekt@abv.bg 

Уважаеми господа, 

Във връзка с отговора на въпрос № 2 от 10.11.2022 бих 

искал да задам уточняващи въпроси. 

1. Договорите за всички имоти участващи в 

стопанството при подаване на заявка за второ 

плащане ли трябва да бъдат вписани в службата по 

вписванията към съответния районен съд? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В Условията за изпълнение раздел 4 „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 

плащане“ в т. 13 е посочено, че при подаване на 

искане за второ плащане бенефициентът представя 

документ за собственост на земя и/или земеделска 

земя и/или вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд договор за наем, и/или 

вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд и регистриран в съответната общинска 

служба на МЗм договор за аренда със срок не по-

малък от изтичане на пет години от сключването на 

административния договор (изисква се за земята, 

чийто размер се взема предвид при определяне на 

увеличения на икономическия размер на 

стопанството (началния такъв плюс необходимото 

минимално увеличение от 4000 евро СПО) към 

датата на подаване на искането за второ плащане и 

който следва да се поддържа до изтичане на 5 години 

от датата на сключване на административния 

mailto:stenlie_proekt@abv.bg
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2. В Условия за изпълнение раздел Специфични 

документи е посочено, че при Увеличаване на 

обработваемата земеделска площ на земеделското 

стопанство се изискват следните документи: 

1. Документ за собственост на земя и/или земеделска земя 

и/или вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд договор за наем, и/или вписан в службата по 

вписване към съответния районен съд и регистриран в 

съответната общинска служба по земеделие  договор за 

аренда със срок на действие не по-малък от изтичане на 

пет години от сключването на административния договор, 

ведно със скица на имота (изисква се за закупените и/или 

наетите или арендуваните обработваеми земеделски площи 

след сключване на административния договор).  

2. Нотариално заверен и/или регистриран в съответната 

общинска служба по земеделие документ(и) за ползване 

през настоящата стопанска година на земеделската земя, 

придружени с актуална скица и коректно отразен начин на 

трайно ползване (само за случаите, в които 

бенефициентът ползва земя, различна от описаната по т. 1 

- напр. едногодишни договори за наем/аренда, споразумения 

по чл. 37в от ЗСПЗЗ, включително за едногодишните 

договори за земя в УПИ). 

договор). (Изисква се за тези площи в стопанството, 

за които такива не са представени към проектното 

предложение).  

 

2. В случай, че бенефициентът в Таблица 7 

„Специфични цели и резултати“ от бизнес плана не е 

отбелязал постигане на специфична цел 2 

„Увеличаване обработваемата земеделска площ на 

земеделското стопанство“, той не следва да 

представя документите, свързани с увеличаване на 

обработваемата земеделска площ на земеделското 

стопанство, които са посочени в раздел 4 „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 

плащане“, подраздел „Специфични документи 

съобразно заявените специфични цели и резултати“.  
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Следва ли да се разбира, че ако в Таблица 7 от бизнес плана 

не е отбелязана цел 2 „Увеличаване обработваемата 

земеделска площ на земеделското стопанство „ 

документите описани в точка 1 и точка 2 не са приложими? 

3. За формиране на първоначалният икономически 

размер от минимум 8000 евро СПО кандитата 

притежава собствени имоти. Допълнително към тях в 

стопанството има и имоти ползващи се на база 

споразумения по чл. 37 в от ЗСПЗЗ. Имотите по 

споразумения са важни, защото с тях се постига 

сеитбооборот на площите в стопанството. Допустимо 

ли е при подаване на заявка за второ плащане да има 

включени и имоти ползващи се на база споразумения 

по чл. 37 в от ЗСПЗЗ.  

Чл. 37 в, ал 2 гласи, че Споразумението се сключва и 

актуализира всяка година до 30 август за следващата 

стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от допълнителните 

разпоредби на Закона за арендата в земеделието. Съгласно 

допълнителните разпоредби на Закона за арендата в 

земеделието "стопанска година" е времето от 1 октомври на 

текущата година до 1 октомври на следващата година.  

Има ли законова възможност съгласно която при подаване 

на заявка за второ плащане през последната възможна 

година 2025 едногодишните договори и споразуменията по 

чл. 37 в да покрият периода до 2028 г? 

Това са важни въпроси, а  отговорите на уважаемият УО  не 

са достатъчно конкретни. Допълнително за установяване на 

 

 

 

 

3. При подаване на заявка за второ плащане се 

предоставят договори за наем и/или аренда, които 

могат да бъдат както многогодишни, така и 

едногодишни, споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ, 

включително за едногодишните договори за земя в 

УПИ, като същите следва да покриват периода от пет 

години, считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  

Сроковете на споразуменията за масиви за 

ползване на земеделски земи са определени в чл. 37в, 

ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи.  
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успешно производство на растениевъдна продукция от 

ключово значение е радуването по време и място на 

културите в стопанството.  

Поздрави 

 


