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Възможност за финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мисия и цели:
Чрез програми за развитие на селските райони във всички държави и
региони от ЕС, Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) подпомага европейската политика за развитие на
селските райони.

Финансов пакет за Република България:
За програмния период 2014-2020 г.
Р България ще получи 2,338 млрд.€

за развитие на селските райони от
ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР)
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В съответствие с целите на политиката на ЕС за
развитие на селските райони Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
(ПРСР 2014–2020) има три цели:
� Повишаване на конкурентоспособността и балансирано 

развитие на селското  и горското стопанство и 
преработващата промишленост

� Опазване на екосистемите и устойчиво управление, 
използване на природните ресурси в земеделието, 
горското стопанство и хранителната промишленост, 
предотвратяване на климатичните промени и 
приспособяване към тях

� Социално-икономическо развитие на селските райони, 
осигуряващо нови работни места, намаляване на 
бедността, социално включване и по-добро качество на 
живот
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ПРСР 2014 – 2020 г. е структурирана в 6 тематични 

приоритета и 16 приоритетни области на политиката за 

развитие на селските райони

Цели Тематични 
приоритети

Приоритетни 
области
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Приоритети на ПРСР 2014-2020 г. :
Приоритет 1. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите 
в областта на селското и горското стопанство в селските райони.
Приоритет 2. Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и 
конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони, 
и насърчаване на новаторските селскостопански технологии и устойчивото 
управление на горите.
Приоритет 3. Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, 
в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното 
отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство.
Приоритет 4. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 
свързани със селското и горското стопанство.
Приоритет 5. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението 
на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство.
Приоритет 6. Насърчаване на социалното приобщаване,намаляването на 
бедността и икономическото развитие в селските райони.
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За постигане целите на ПРСР 2014-2020 г. са дефинирани следните  мерки:
Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване
Мярка 2 Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и  услуги 
по заместване в стопанството
Мярка 4 Инвестиции в материални активи
Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия
Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата и селските райони
Мярка 8 Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на
жизнеспособността на горите
Мярка 9 Създаване на групи и организации на  производителите
Мярка 10 Агроекология и климат
Мярка 11 Биологично земеделие
Мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
Мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични 
ограничения
Мярка 14 Хуманно отношение към животните
Мярка 15 Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство 
и опазване на горите
Мярка 16 Сътрудничество
Мярка 17 Управление на риска
Мярка 19 Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите 
месно развитие)
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Мярка/подмярка

Възраст 
от 18 до 
40 год.

Възраст 
над 40 

год.

Новосъз-
дадени 

земеделск
и 

стопанства

Размер на 
стопанство
то от 2000 €

до 7999 €
СПО

Размер на 
стопанств

ото над 
8000 €

СПО

Подмярка 6.1 Стартова 
помощ за млади 
земеделски стопани

√ - √ - √

Подмярка 6.3 Стартова 
помощ за развитието на 
малки стопанства

√ √ - √ -

Подмярка 4.1 Инвестиции 
в земеделски стопанства √ √ √ - √

Подмярка 4.1.2  
Инвестиции в земеделски 
стопанства по ТП

√ √ -
от 6000 до 

7999  € СПО -



Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мярка/подмярка

Физически 

лица

ЕТ ЕООД, ООД Новосъздаде

ни 

земеделски 

стопанства

Подмярка 6.1 Стартова помощ 
за млади земеделски стопани

√ √ ЕООД √

Подмярка 6.3 Стартова помощ
за развитието на малки 
стопанства

√ √ √ -

Подмярка 4.1 Инвестиции в 
земеделски стопанства √ √ √ √

Подмярка 4.1.2  Инвестиции в
земеделски стопанства по ТП √ √ √ -
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Мярка 6 Развитие на стопанства и 
предприятия

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието 
на малки стопанства



Допустими кандидати:
o земеделски стопани, които отговарят на следните 

условия: (дефиниция “малки стопанства”)

- регистрирани са като земеделски стопани (Наредба 
№3);

- икономическият размер на стопанството е от 2000 
до 7 999 € СПО

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства

СПО 2000 € СПО 7999 €

Пшеница 35 дка 137 дка

Семкови – ябълка, круша и др. 4 дка 15 дка

Костилкови – череша, праскова, и др. 3 дка 11 дка

Черупкови – орех, бадем, лешник 10 дка 36 дка

Картофи 6 дка 23,5 дка

Домати – открито производство 2,5 дка 9 дка



Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства

СПО 2000 € СПО 7999 €

Тютюн 6 дка 23 дка

Ягодоплодни овощни видове –
ягода, малина, арония

4,5 дка 16 дка

Млечни крави, биволици 2 бр. 7 бр.

Овце майки 28 бр. 109 бр.

Кози майки 22 бр. 85 бр.

Пчелни семейства 32 бр. 125 бр.



o земеделски стопани, които отговарят на 
следните условия:

- не са одобрени по мярка 112 “Създаване на млади 
фермери” от ПРСР 2007-2013 г.

- не са били одобрени през последните 5 години по 
мярка 141 “Подпомагане на полупазарни 
стопанства” от ПРСР 2007-2013 г.

- представят документ за собственост и/или договор 
за наем и/или договор за аренда с минимален срок 5 
години – при определяне на СПО;

- за предходната година (2015 г.) са получили 
минимум 33% от общия доход от земеделски 
дейности;

- трябва да представят Бизнес план;

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства



Финансови условия:
o помощта по подмярката е в размер на 15 000 €, 

платими:
oпърво плащане – в размер на левовата 

равностойност на 10 000 € след одобрение 
на заявлението за подпомагане;

oвторо плащане – в размер на 5 000 € след 
проверка изпълнението на бизнес плана.

Помощта може да се изразходва за инвестиции в 
дълготрайни активи, както и за текущи разходи, 
необходими изпълнение на бизнес плана 
(развитието на земеделско стопанство)

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства



Бизнес планът трябва да показва изпълнение на 
следните минимални цели (към датата на получаване 
на втория траш от помощта):
1. Увеличаване на:

- обработваемата площ в земеделското стопанство с 
минимум 20% спрямо датата на кандидатстване, 
и/или
- увеличаване на броя на отглежданите животни 
(поне един вид от тях) в земеделското стопанство 
с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване,
и/или
- увеличаване на икономическия размер на 
стопанството с минимум 2000 € СПО;

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства



2. Достигане на съответствие със Стандартите на 

Общността по отношение на ветеринарните и 

фитосанитарни изисквания, хуманното отношение 

към животните, опазването на околната среда, 

хигиената, сигурността и безопасните условия на 

труд

В случай, че кандидтът няма завършено средно и/или 
висше образование в областта на опазването на 
околната среда и/или кандидатът не е получил 
необходима консултация относно проблеми за 
опазване на околната среда (мярка 2)  – поемане на 
ангажимент за започване и завършване на съответен 
курс на обучение/информационни дейности 
(безплатни), свързани с опазване на околната среда в 
земеделския сектор – до заявка за втория транш.

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства



Приоритетни проекти по подмярка 6.3:
� на кандидати, които към момента на подаване на 

заявлението за подпомагане имат регистрирани 
животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни 
преживни животни, свине, зайци, птици, пчели;

� на кандидати с производства в секторите “Плодове”, 
“Зеленчуци” и “Етерично-маслени култури”;

� на кандидати, чиито земеделски стопанства са 
разположени в планински район;

� на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали 
към биологично производство на земеделски проукти и 
храни и/или са одобрени ползватели по мярка 10 
“Агроекологични плащания” по ПРСР;

Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки                   

стопанства
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Мярка 4 Инвестиции в материални 
активи

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски 
стопанства



Изисквания към кандидати – физически лица:

(към датата на кандидатстване)
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по 

реда на Наредба №3 от 1999 г.:

2. Икономическият размер на стопанствата им е 
не по-малко от левовата равностойност на 8 000 
€ стандартен производствен обем (СПО)

Важно: Минималният СПО може да се докаже с намерения за 

засаждане/засяване през текущата стопанска година, като 

задължително се посочва и конкретният период, в рамките на 

който ще се извърши засаждането/засяването на културите

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Изисквания към кандидати – юридически лица:

(към датата на кандидатстване)
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по 

реда на Наредба №3 от 1999 г.:

2. Икономическият размер на стопанствата им е 
не по-малко от левовата равностойност на 8 000 
€ стандартен производствен обем (СПО)

Важно: Минималният СПО може да се докаже с намерения за 

засаждане/засяване през текущата стопанска година, като 

задължително се посочва и конкретният период, в рамките на 

който ще се извърши засаждането/засяването на културите

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Изисквания към кандидати – юридически лица:

3. Да са получили за предходната (2015 г.) или 
текущата финансова година приходи от 
земеделска дейност, вкл. участие и подпомагане 
по Схемата за единно плащане на площ, или 
приход от преработка на земеделска продукция 
или услуги, директно свързани със земеделски 
дейности

Изискването по т.3 не се прилага за кандидати, създадени до 
1 година преди кандидатстване за проекти:
- в селски райони
- с инвестиции изцяло в сектори “Животновъдство”, “Плодове 
и зеленчуци” или “Етеричномаслени и медицински 
култури”, вкл. с инвестиции в обхвата на два или повече от 
тези сектори

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Изисквания към кандидати – юридически лица:

4. Да са регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите

5. Да са вписани в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията

6. Не са в открито производство за обявяване в 
несъстоятелност или не са обявени в 
несъстоятелност, не са в производство по 
ликвидация

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Допустими разходи по подмярка 4.1:
1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 

собственост, използвана за земеделско производство
2. Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване за 

земеделския производствен процес
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. 

трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни 
видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и 
дървесни видове, използвани за производство на биоенергия

4. Разходи за достигане съответствие със стандарти на ЕС –
преходен период за въвеждане на стандарти за качествено 
мляко

5. Закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за 
пчеларството и оборудване, необходимо за производство на 
мед и други пчелни продукти

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Допустими разходи по подмярка 4.1:
6. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима 

собственост, предназначени за земеделските производствени 
дейности

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във 
връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, със 
създаване на трайни насаждения

8. Закупуване на специализирани транспортни средства: 
камиони, цистерни за събиране на мляко, за транспортиране 
на продукция, живи животни и птици

9. Закупуване на софтуер
10. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти, права, лицензи, 

регистриране на търговски марки
11. Разходи, свързани с подготовка на проекта

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Размер на финансовата помощ по подмярка 4.1:

Размер на финансовата помощ – 50% от общия 
размер на допустимите разходи

Увеличение на финансовата помощ:
+ 10% - за проекти, представени от млади земеделски 
стопани
+ 15% - за проекти с инвестиции, изцяло свързани с 
изпълняване на ангажименти за биологично производство
+ 10% - за колективни инвестиции
+ 10% - за интегрирани проекти (т.е. проекти, които 
включват дейности, попадащи в обхвата на две различни 
мерки)
+ 10% - за проекти, които се изпълняват в обхвата на 
необлагодетелствани райони

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства



Размер на финансовата помощ по подмярка 4.1:
Максимален размер на финансовата помощ за проект 
(с посочените увеличения) – не повече от 70% от 
общия размер на допустимите разходи

Минимален размер на общите допустими разходи за 
един проект – левовата равностойност на 15 000 €

Максимален размер на общите допустими разходи за 
целия период на прилагане на ПРСР – левовата 
равностойност на 1 500 000 €

Максимален размер на общите допустими разходи за 
закупуване на земеделска техника целия период на 
прилагане на ПРСР – левовата равностойност на       
500 000 €

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
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Мярка 4 Инвестиции в материални 
активи

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски 
стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства



Изисквания към кандидатите по подмярка 4.1.2:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на 

Наредба №3 от 1999 г.;
2. Икономическият размер на стопанствата им е от 6000 до 

7 999 € стандартен производствен обем (СПО);
3. Производството им е в един от секторите “Плодове и 

зеленчуци”, “Етерично-маслени и лекарствени култури” 
и “Животновъдство”;

4. Получили са минимум 33% от общия доход от 
предходната година от земеделска дейност;

5. Не са одобрявани по мярка 112 “Създаване на млади 
фермери” от ПРСР 2007-2013 г.;

6. Са представили бизнес план с описание на дейностите и 
инвестициите;

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по           

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства



Допустими дейности по подмярка 4.1.2:
o инвестиции за модернизация или увеличаване на 

физическия капитал;
o инвестиции за подобряване на предпазарната 

подготовка и съхранение на продукцията (като 
оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на 
продукцията, сгради за специализирано съхранение и 
обработка, осигуряване на вентилация, изолация и 
охлаждане);

o инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни 
насаждения, десертни лоця, медоносни дървесни 
видове да производство на мед, бързорастящи храни и 
дървесни видове за производство на биоенергия;

o инвестиции за намаляване потреблението на енергия;
o инвестиции в машини и оборудване за опазване на 

околната среда;

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по           

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства



Допустими разходи по подмярка 4.1.2:

� изграждане, придобиване, подобряване на 
недвижимо имущество;

� закупуване на нови машини, съоръжения и 
оборудване, вкл. компютърен софтуер;

� закупуване на косачки, дробилки (прикачен 
инвентар, който директно дроби малки храсти и 
ги компостира), на преносими сушилни и др.;

� закупуване на ноу-хау, патентни права и 
лицензи, търговски марки и др.;

� общи разходи, свързани с подготовка на 
проекта;

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по           

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства



Размер на финансовата помощ по подмярка 

4.1.2:
Размер на финансовата помощ – до 60% от общия 
размер на допустимите разходи

Увеличение на финансовата помощ (не повече от 80%):
+ 10% - за проекти на млади земеделски стопани
+ 10% - за проекти с инвестиции в райони с природни 
и други специфични ограничения
+ 10% - за проекти с дейности, подпомагани по ЕПИ за 
селскостопанска производителност
+ 10% - за проекти с инвестиции в иновации, опазване 
на околната среда, биологично производство

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по           

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства



Размер на финансовата помощ по подмярка 

4.1.2:
Минимален размер на допустимите разходи за едно 
проектно предложение – 1250 €

Максимален размер на допустимите разходи за едно 
проектно предложение – 25 000 €

Приоритетни проекти по подмярка 4.1.2:
• Проекти на стопанства от сектор “Плодове и зеленчуци”
• Проекти с дейности, насочени към биологичното 

производство
• Проекти на стопанства в необлагодетелствани райони
• Проекти с инвестиции, насочени към опазване на 

околната среда и иновации

Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по           

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства



Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мярка 4 Инвестиции в материални 
активи

Подмярка 4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти



Изисквания към кандидатите по подмярка 4.2:
1. Земеделски производители, регистрирани 

съгласно Наредба №3 от 1999 г.:

o с минимален икономически размер на 
земеделското стопанство от 8000 € СПО; 

2. Предприятия – физически и юридически лица:

o регистрирани по Търговския закон или Закона за 
кооперациите;

o които са микро, малки, средни и големи 
предприятия;

3. Пазари на производители, регистрирани съгласно 

Закона за стоковите борси

4. Представят Бизнес план

5. Да не са “малко стопанство” (под 8000 € СПО)

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на          

селскостопански продукти



Допустими разходи по подмярка 4.2:
� Разходи за изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други недвижими активи, 
необходими за производството и маркетинга;

� Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини 
и оборудване за подобряване на производствения 
процес и маркетинга, в т.ч. за преработка, пакетиране, 
охлаждане, замразяване, сушене и съхранение, за 
производство на нови продукти, въвеждане на нови 
технологии и процеси, за опазване на околната среда, 
за производство на енергия от ВЕИ, за подобряване на 
енергийната ефективност и подобряване и контрол на 
качеството и безопасността на храните;

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на          

селскостопански продукти



Допустими разходи по подмярка 4.2:
� Разходи за закупуване на специализирани 

транспортни средства, вкл. хладилни, за превоз на 
суровините и/или на готовата продукция;

� Разходи за изграждане и/или модернизиране на 
лаборатории за нуждите на предприятието;

� Разходи за инвестиции за постигане на съответни 
стандарти на Общността;

� Разходи за закупуване на земя, необходима за 
изграждане/модернизиране на сгради, помещения и 
други недвижими активи, предназначени за 
производствената дейност – до 10% от общия размер 
на инвестиционните разходи и до размера на 
данъчната оценка към момента на кандидатстване;

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на          

селскостопански продукти



Допустими разходи по подмярка 4.2:
� Разходи за закупуване на софтуер;
� Разходи за въвеждане на добри производствени 

практики, системи за управление на качеството и 
подготовка за сертификация в преработвателното 
предприятие;

� Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и 
лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

� Общи разходи за подготовка на проекта: в т.ч. 
предпроектни проучвания, оценка на екологичната и 
икономическа устойчивост на проекта и др.

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на          

селскостопански продукти



Размер на финансовата помощ по подмярка 4.2:
Размер на финансовата помощ – 50% от общия размер на 
допустимите разходи
Размер на финансовата помощ за големи предприятия - 40% от 
общия размер на допустимите разходи

Минимален размер на допустимите разходи за един проект –
левовата равностойност на 15 000 €

Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за 
периода на прилагане на ПРСР – левовата равностойност на 
3 000 000 €

За проекти с инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти от Приложение I към Договора за 
функциониране на ЕО в продукти извън Приложение I –
финансовата помощ не може да надхвърля левовата 
равностойност на 200 000 €

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на          

селскостопански продукти



Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мярка 4 Инвестиции в материални 
активи

Подмярка 4.2.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти по Тематичната подпрограма



Изисквания към кандидатите по подмярка 4.2.2:
1. да са регистрирани като земеделски стопани по 

реда на Наредба №3 от 1999 г.;
2. икономическият размер на стопанствата им е от 

6000 до 7 999 € стандартен производствен обем 
(СПО);

3. производството им е в един от секторите “Плодове 
и зеленчуци” , “Етерично-маслени и лекарствени 
култури” и “Животновъдство”;

4. да са получили минимум 33% от общия доход за 
предходната година от земеделски дейности;

5. да преставят бизнес план с описание на дейностите 
и инвестициите;

Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на           

селскостопански продукти по Тематичната подпрограма



Подкрепата по подмярка 4.2.2 се отнася до:
� Създаване или модернизация на съществуващи 

мощности за преработка на първични земеделски 

продукти

� Създаване и/или модернизация на капацитета на 

местните мрежи за прибиране, приемане, 

съхранение, климатизиране, сортиране и 

пакетиране на земеделска продукция

� Инвестиции, свързани с опазване на околната 

среда/климата

� Прилагане на системи за управление на 

качеството и безопасността на храните

� Обработка на биомаса за енергия за собствено 

потребление

Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на           

селскостопански продукти по Тематичната подпрограма



Размер на финансовата помощ по подмярка 

4.2.2:

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия 

размер на допустимите разходи

Минимален размер на допустимите разходи за едно 

проектно предложение – левовата равностойност на 

1250 €

Максимален размер на помощта за един проект –

левовата равностойност на 75 000 €

Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на           

селскостопански продукти по Тематичната подпрограма



Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мярка 6 Развитие на стопанства и 
предприятия

Подмярка 6.2 Стартова помощ за 
неземеделски дейности

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности се 

прилага за първи път в Р България

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности е 

подобна на мярка “Млад фермер”, но за стартиране на нови 

неземеделски дейности



Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Помощта се предоставя за стартиране на 

следните неземеделски дейности:
� дейности за развитие на туризъм – изграждане и 

обновяване на туристически обекти (до 20 места за 
настаняване), развитие на туристически услуги;

� производство и продажба на неземеделски 
продукти (независимо от вложените суровини);

� развитие на услуги във всички сектори – грижи за 
деца и възрастни хора, здравни услуги, счетоводни 
и одиторски услуги, ветеринарни дейности, 
фризьорство и козметични услуги, ИТ услуги и др.;

� развитие на занаяти;
� други неземеделски дейности;



Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Допустими кандидати по подмярка 6.2:
1. Физически лица – регистрирани по Закона за 

занаятите, които:

- имат постоянен адрес на територията на 

селски район;

2. Еднолични търговци и юридически лица –

земеделски производители, които:

- са регистрирани по Търговския закон;

- имат седалище или клон на територията на 

селски район;

- стопанството има икономически размер над 

8000 € СПО;

- могат да бъдат микро-, малко и средно 

предприятие;



Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Допустими кандидати по подмярка 6.2:
3. Еднолични търговци и юридически лица –

микропредприятия, които:

- са регистрирани по Търговския закон;

- имат седалище или клон на територията на 

селски район;



Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Изисквания проектите по подмярка 6.2:

1. Подпомаганата по проекта дейност да се 

извършва в селски район

2. Включват неземеделски дейности от всички 

сектори на икономиката

3. Неземеделските дейности по проекта не са 

извършвани от кандидата до момента – т.е. те 

са нови за него

4. Представен е бизнес план

5. Създава се заетост



Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Размер на финансовата помощ по подмярка 6.2:

Безвъзмездната финансова помощ е под 
формата на фиксирано плащане, което не 
надвишава левовата равностойност на 25 000 €

Подпомагането се извършва чрез две плащания:
Първо плащане: в размер на 15 000 € - до 3 мес.
от сключване на договора за финансова помощ
Второ плащане: в размер на 10 000 € - при 
коректно изпълнение на бизнес плана и е 

създадено най-малко 1 работно място 

(допустимо е самонаемане)



Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Приоритетни проекти по подмярка 6.2:
o Дейности за развитие на занаяти, социални и 

здравни услуги
o Проекти за развитие на селски, еко и културен 

туризъм и други алтернативни форми на туризъм
o Проекти на кандидати, регистрирани като 

тютюнопроизводители
o Проекти в сектори: компютри, оптика и 

електроника, автомобили и др. превозни средства, 
метални изделия, печатарска промишленост, ИТ 

o Проекти, създаващи заетост



Благодаря за вниманието!!!
ayahova@abv.bg


