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Подготвям проект, с който ще кандидат
ствам по подмярка 6.3 “Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства”. Трябва
ли да съм преминал обучение от 18 учебни 

часа по основните проблеми на опазване
на околната среда в земеделието, което е 

задължително изискване по 6.3?
Въпроса задава Кирил Василев от Самоков

Малките земеделски производители, които искат 
да кандидатстват по подмярка 6.3 “Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014- 
2020 г., ще получат безплатна консултантска помощ 
от Националната служба за съвети в земеделието 
(НССЗ). За целта са предвидени 5 консултантски па
кета.

Всеки земеделски стопанин, който е получил кон
султантска помощ по т. нар. пакет 2 (ТП 2), съгласно 
чл.14 от Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане 
на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки зе
меделски стопанства” ПРСР 2014-2020 г. не е необ
ходимо да преминава обучение от 18 учебни часа по 
основните проблеми на опазване на околната среда 
в земеделието (което е задължително изискване по 
6.3), съобщават експерти от НССЗ. Причината е, че 
по този пакет на земеделския стопанин ще се пре
доставят информация и съвети за селскостопански 
практики от полза за климата и околната среда, ев
ропейското законодателство в областта на политика
та за водите, както и информация и съвети относно 
мерки за смекчаване на последиците от изменение
то на климата и адаптиране към него, биологичното 
разнообразие и опазването на водите. В тази връз
ка пакетът ще включва:

- Изготвяне и попълване на бизнес плана за кан
дидатстване, съгласно съответното приложение в 
наредбата за прилагане на подмярка 6.3;

- Изчисляване на точките по критериите за оценка 
на проектите за подмярка 6.3;

- Изготвяне и попълване на заявление за подпома
гане, съгласно съответното приложение в наредбата 
за прилагане на подмярка 6.3;

- Окомплектоване на изискуемите документите 
към заявлението за подпомагане;

- Предоставяне на съвети за изпълнението на биз
нес плана в областта на растениевъдството, живот
новъдството и аграрната икономика.

Бизнес плана и заявлението за кандидатстване 
по мярката се изготвят напълно безплатно в Тери
ториалните областни офиси на НССЗ от екип, който 
включва агроном, зооинженер и икономист, на всички 
земеделски стопани, които отговарят на изисквания
та за допустимост:

- да са регистрирани като земеделски стопани по 
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под
държане на регистър на земеделски стопани;

- да са получили минимум 33% от общия доход от 
предходната година от земеделски дейности;

- икономическият размер на земеделското им сто
панство да е от 2000 до 7999 евро стандартен произ
водствен обем.


