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Български фермер
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Наредба изясни стартовата помощ 
за малките, приемът е от 4 юли
•  Стопанства, чиято земя е без регистрирани договори, не могат 

да кандидатстват, съобщи Димитър Ванев от НССЗ 
% Ново: парите подлежат на връщане при неизпълнение на проекта
Диана Ванчева

Икономическо развитие 
и укрепване на малките зе
меделски стопанства като 
устойчиви и жизнеспособни 
единици-товатрябвада по
стигне новата наредба, коя
то бе публикувана в Държа
вен вестник по подмярка 
6.3 за стартовата помощ на 
малки стопанства.

За много голяма част от 
фермерите обаче в нея 
сложностите не са никак 
малки, а чрез нея труднич- 
ко ще постигнат исканото 
надграждане, при положе
ние, че ще разчитат на отпу
скането на 15 000 евро за 5 
години.

Очакваният от многото 
производители прием ще 
започне на 4 юли т.г. с бю
джет 60 млн. лева.

Според експертите от На- 
ционалната служба за съ
вети в земеделието

по първоначална 
прогноза около 22%  

от стопанствата у нас 
влизат в категорията

като физически лица, едно
лични търговци, юридиче
ски лица и други.

Анализът на МЗХ показ
ва, че в страната ни 70% са 
стопанства с размер до 3 
999 евро, а останалите сас 
обем до 7 999 евро.

Така че отсега се подраз

бира от мнозина, че отново 
интересът ще е много голям 
и единствено някои приори
тети ще отсяват при точку- 
ването.

Наредбата е с номер 10 и 
е от 10 юни т.г., но малцина 
си правят труда да я проче
тат. Затова специалистите 
от офисите на службата за 
съвети казаха, че вече са 
затрупани с най-различни 
въпроси, дори и твърде еле
ментарни.

Потенциалните кандида
ти знаят, че ще могат да раз
читат на безвъзмездни кон
султации и проекти.

Ако не могат обаче да до
кажат

33 на сто приходи от 
земеделска дейност

в предходната календарна 
година, няма смисъл да се 
мъчат да хитруват. Според 
експертите това ще трябва 
да се докаже с официални 
документи.

Договорите за наем или 
аренда на земята, върху 
която са разположени 
всички видове земеделски 
култури, включени при 
определяне на изискуемия 
икономически размер от 2 
до 7 999 евро, трябва да са 
регистринрани - за това 
предупреди специално 
чрез "Български фермер“ 
Димитър Ванев, директор в

Бизнес планът трябва да включва много елементи - стра
тегия как ще се развива стопанството, описание на пла
нираните инвестиции и дейности, производствена про
грама, финансов план, специфични резултати и цели, 
включително времева схема и задачи за периода на под
помагане...

НССЗ. процентите собственост
Те трябва да са влезли в или дяловете.



нссз.
Те трябва да са влезли в 

сила към датата на подава
не на заявлението за под
помагане и да бъдат с мини
мален срок на действие 5 
години от датата на подава
не на заявлението.

Още много изисквания 
има към кандидатите по от
ношение на участието им в 
други схеми и мерки, които 
те са приключили по ПРСР 
от предния период. А също 
така и по отношение на това

да не изпадат в 
ситуацията на 
свързани лица

Това много стриктно ще 
се следи и ще се искат най- 
сериозните доказателства.

Бизнес плановете ще мо
гат да бъдат изготвени без
възмездно от Национапна- 
та служба за съвети в земе
делието при спазване наус- 
ловията и изискванията на 
друга наредба - номер 7 от 
2016 г.

Вече се появяват немал
ко казуси, в които може да 
се изпадне, признават от 
НССЗ, Отговорите на ня
колко въпроса на малки 
стопани вече сме публику
вали още в този брой.

В изискванията са залег
нали както критерии за до
бро еко и финансово упра
вление на едно стопанство, 
така и за публичност и про
зрачност.

Например, ако икономи
ческият размер на дадено 
стопанство на кандидат ще 
трябва да се доказва с него
вите

намерения за 
засаждане или 

засяване на дадени 
земеделски култури

през текущата спрямо кан
дидатстването стопанска 
година, то в заявлението 
задължително трябва да се 
посочат сроковете, в които 
ще се извърши това засява
не или засаждане.

Когато кандидатстват 
съпрузи и единият от тях е в 
семейство с кандидат, кой
то е физическо лице, със 
собственик на капитала на 
юридическо лице или на 
собственик на предприя- 
тие-ЕТ, или с член на коопе
рация, т.е.имат отделно зе
меделско стопанство-тога
ва ще има специални изчис
ления на общия сбор на ико
номическия размер на 
земеделските стопанства. 
Ако надвишава 7999 евро 
СПО, тогава той ще може да 
се изчислява на база, равна 
правопропорционално на

процентите собственост 
или дяловете.

Документите, доказващи
лравно основание за 
ползване на имотите

също вече ще бъдат ревизи
рани стриктно.

Продукцията, с която ще 
се доказва дохода от пред
ната година трябва да е 
произведена и реализира
на от имоти, които са реги
стрирани в общинската 
служба по земеделие по ре
да на чл. 376 от Закона за 
собствеността и ползване
то на земеделските земи не 
по-късно от края на пред
ходната календарна годи
на спрямо годината на кан
дидатстване.

Има вариант това да ста
не и не по-късно от края на 
предходната календарна 
година спрямо тази на кан
дидатстване, ако са посо
чени в анкетните формуля
ри на анкетната карта по 
наредба 3 за стопанската 
година, през която е произ
ведена продукцията.

За приходи, сформирани 
от продажба на продукти от 
животновъдство ще се из
исква

удостоверение за 
регистрация на 

животновъден обект
по силата на Закона за ве
теринарномедицинската 
дейност. Може и документ, 
че животновъдният обект е 
вписан в списъка в Интегри
раната информационна 
система с данни за иденти
фицираните животни и 
обектите.

Важно: когато земята, 
върху която са културите, 
се обработва на база на спо
разумение за масиви, кан
дидатът трябва да има имо
ти, включени в споразуме
нието, които да са негова 
собственост или да са нае
ти с минимален срок на дей
ствие също 5 години.

Ще се следи 
строго за 

изкуствени условия
казаха за "Български фер
мер" и от разплащателната 
агенция. Няма да се дава 
предимство на кандидат, 
създал по този начин усло
вията за получаването му.

Финансовата помощ на 
втория етап - 5000 евроще 
се дава, ако бизнеспланът е 
изпълнен коректно. Ако не 
е реализиран, ще се връщат 
и парите от първия етап -10 
000 евро.
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