
НССЗ изготвя безплатно проекти за 
кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на 
преструктуриране"

Финансовата помощ по мярката е 7 500 евро, които се 
изплащат по 1500 евро годишно за 5-годишен период. 
Целта на субсидията е да подпомогне производството 
на стопанствата и да се развие потенциала им към жиз
неспособни и пазарноориентирани стопанства. Канди
датът за подпомагане трябва да представи бизнес 
план, който да съдържа информация за начина за раз
витие на стопанството за период от 5 години. На трета
та година се извършва проверка за постигнатите за
дължителни междинни цели (ръст на икономическия 
размер на стопанството минимум с 1,5 икономически 
единици) и поне една от избираемите междинни цели. 
За подпомагане могат да кандидатстват физически ли
ца и еднолични търговци, които отговарят на следните 
условия:

>  Да са до 60 навършени години към датата на канди
датстване.

>  Да са регистрирани като земеделски производите
ли по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и под
държане на регистър на земеделските производители, 
минимум 1 месец преди датата на кандидатстване. Ед
ноличните търговци са допустими за кандидатстване 
по мярката.

> Да извършват земеделска дейност в стопанството, 
което не е съсобствено и/или съвместно притежание с 
друго лице, с изключение на случаите на съпружеска 
имуществена общност.

> Да отглеждат най-малко два вида земеделски кул
тури или поне един вид земеделска култура и един вид 
животни.

> Нито една от отглежданите земеделски култури да 
не надвишава 85%  от общия икономически размер на 
земеделското им стопанство -  отнася се само за случа
ите на отглеждане на технически, етеричномаслени и 
медицински култури.

> Извършват земеделска дейност в стопанство с ико
номически размер между 1 и 4 икономически единици 
включително.

> Обработват земеделски площи с размер не по- 
малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или ло
зя или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са 
разположени в планински район.

> Да са собственици и/или наематели и/или аренда
тори на земята, която е включена при определяне на из
исквания минимален размер на обработваемата площ 
по J.7. Договорът за аренда и/или наем трябва да е с ми
нимален срок от 5 години, считано от датата на канди

датстване.
> Да са собственици и/или наематели на животно

въдните сгради и помещения, използвани в животно- 
въдната дейност, в случай че кандидатът развива и/или 
ще развива такава. Срокът на сключените договори за 
наем трябва да покрива минималния срок, за който жи
вотновъдните сгради и помещения ще бъдат използва
ни за земеделските производствени цели, съгласно 
бизнес плана.

> Да не са одобрени за финансиране по мярка„Съз- 
даване на стопанства на млади фермери"от ПРСР (изи
скването се отнася и за съпруга/съпругата).

> Да не са получили финансова помощ по мерки„Мо- 
дернизиране на земеделските стопанства", „Подобря
ване на икономическата стойност на горите" и „Доба
вяне на стойност към земеделски и горски продукти".

> Да не получават пенсия за осигурителен стаж и въз
раст, с изключение на лицата, пенсионирани при усло
вията на чл. 69,69а и § 5, ал. 1 от преходните и заключи
телните разпоредби на КСО, както и за тези, пенсиони
рани при условията на първа и втора категория труд.

> Нямат друго одобрено заявление за подпомагане 
по тази мярка (изискването се отнася и за съпруга/съп
ругата).

Кандидатите или вече одобрените по мярка 141 земе
делски производители може напълно безплатно да уча
стват в информационната дейност (семинари) или дъл
госрочни (150 часа), или краткосрочни курсове (30 ча
са) по мярка 111 „Професионално обучение, информа- 
ционна дейност и разпространение на научни знания", 
припомниха от НССЗ.
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