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Избирате от 6 пакета безплатна 

консултация за малък стопанин 

НССЗ ги обяснява подробно 

за читателите на "Български 

фермер ", защото ситуацията 

с тях е доста сложна, 

експертите ще ги разясняват 

в офиситe 

 

Диана Кочева 

Малките земеделски производители, 
които искат да развият бизнеса си, сред 
които ЕТ, ООД, кооперации, и какви 
ли не още структури по Търговския 
закон, ще могат да получават 
безплатна консултантска помощ от На- 
ционалната служба за съвети в 
земеделието / НССЗ/. 
За целта са предвидени 6 
консултантски пакета. 
Какво ще ви се 
предлага 

Трябва да знаете, че в рамките на 
една календарна година не могат да се 
ползват пакети, превишаващи 1 500 
евро. 

• ТП 1 - по него фермерите ще 
получават съвети за прилагане на 
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние на стопанствата. 
За тази услуга НССЗ ще разполага с 
453 евро за пакет. 

• ТП 2 е вторият тематичен 
пакет - включва даване на съвети по 
селскостопанските практики, свързани 
с климата и околната среда, 
увеличаване на ефективността на 
потребление на вода на ниво на-
поителна система или напоително поле, 
въвеждане на водоспестяващи и 
енергоспестяващи поливни технологии, 
предоста вяне на решения на равнище 
стопанство, свързани с мерките за 
смекчаване на последиците от измене-
нието на климата. За една година ще се 
предоставят консултации в размер на 
левовата равностойност на 296 евро. 

• ТП 3 е за консултации по 
стандартите за безопасност на труд и 
безопасност на стопанството. Цената 
на един пакет е левовата равностойност 
на 120 евро. 

• ТП 4 ще включва предоставяне 
на консултантски услуги по 
изискванията, определени от 
националното законодателство за 
продукти за растителна защита и за 
спазване на общите европейски прин-
ципи на интегрирано управление над 
вредителите. 
Цената на услугата е изчислена на 
левовата равностойност на 425 евро. 
Внимание: Според наредбата 
първите четири пакета могат да се 
ползват самостоятелно 

При останалите трябва да се направи 

комбинация с други. 
• ТП 5 ще има подпаке- ти: 
• ТП5-1 ще включва изготвяне 

на бизнес планове и заявления за 
подпомагане на малки земеделски 
стопанства. 
Очаква се 5-1 да бъде от най-търсените 

Цената му е левовата равностойност 
на 438 евро. 

• ТП 5-2 ще осигурява безплатно 
изработване на бизнес планове по 
подмярка 4.1.2. - Инвестиции в 
земеделски стопанства по тематичната 
подпрограма за развитие на малки 
стопанства, подмярка 4.2.2 - 
Инвестиции в преработка и маркетинг 
на селскостопански продукти също по 
тематичната подпрограма, по подмярка 
4.4.2 - Непроизводствени инвестиции 
по същата програма. 

• ТП 5-3 ще предоставя 
безплатно изработване на проекти за 
кандидати по подмярка 6.4.2. - 
Инвестиции в подкрепа на не- 
земеделски дейности по тематичната 
подпрограма за развитие на малки 
стопанства. 

• ТП 6 ще дава консултантски 
услуги в няколко направления. Те са: 

• Мерки на равнище стопанство, 
предвидени в ПРСР 2014-2020 г„ 
насочени към модернизиране на 
обекта, конкурентоспособност, 
секторна интеграция, иновации и 
пазарно ориентиране - тук може да се 
участва с план за избор на нова за 
стопанството земеделска техника, със 
съвети за разнообразяване на 
дейностите, както и с подкрепа за 
участие в мярка 9 - Създаване на групи 
и организации на производители. 
• Консултиране по въпроси и 

проблеми на земеделското стопанство, 
свързани с икономическите 
показатели. 
• Консулт по управление на 

риска в земеделското стопанството, 
свързан с неблагоприятни кли- 
матични явления, наше ствия на 
вредители, болести по растенията и 
животните. 

• Може да се включат и съвети от 

експертите за развитие на къси вериги 
на доставки и за по-добра интеграция 
на първичните производители в 
хранителната верига - чрез схеми за 
качество, насърчаване достъпа до 
местни пазари и къси вериги на 
доставки, групи на производители и 
междубраншови организации, съвети 
относно участието на малките 
земеделски производители в 
Европейското партньорство за 
иновации (ЕПИ). То е за подпомагане 
по подмярка 16.1 -Подкрепа за 
сформиране и функциониране на 
оперативни групи в рамките на ЕПИ. А 
ще влизат: подготовка на заявления за 
кандидатстване по мярка 10 - 
Агроекология и климат, мярка 11 - 
Биологич- но земеделие от ПРСР 2014-
2020 г. и съвети по време на 
изпълнение на ангажиментите. 

При ТП 6 максималната субсидия за 
пакет е левовата равностойност на 278 
евро. 

Комбинациите, които могат да се 
направят с пакетите са сложни, затова  
в офисите на НССЗ в страната 
експертите са длъжни да ги обяснят 
на кандидатите 

Консултантски пакет ТП 6 ще се 
предоставя с поне един от останалите 
пакети. 

Няма да може фермер да получи 
консултантски услуги по пакети ТП 1, 
ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6 повече от 
веднъж за всеки един поотделно в 
рамките 

на времетраенето на ПРСР 2014-
2020. 

Консултантските пакети ще 
включват 
поне едно посещение от страна на 
експертите в стопанството 
и даване на съответните препоръки 
според конкретните потребности, по-
ясни Димитър Ванев, шеф на дирекция 
в национал- ната служба. 

Информацията от тези посещения ще 
се пази поне 5 години от службата, за 
да докаже тя ефективността от 
консултациите при контрол от страна 
на фонд "Земеделиe. 

 

 
 

 
Експертите по места в службите от системата на НССЗ ще ви обясняват 
кои пакети можете да ползвате самостоятелно и кои - в комбинация. Освен 
това как да избирате, за да не надхвърлите тавана от 1 500 евро, който ви се 
полага 


