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Паши от ТП1 до 
ТЛ 6 са безплатни
Ф към  подм ярка 6.3 в  офисите 

на Н ационалнат а служ ба 
за  съвет и в земеделието

Малките земеделски 
производители, които 
искат да развият бизнеса 
си, ще получават безплатна 
консултантска помощ от 
Националната служба за 
съвети в земеделието. За 
тях са предвидени 6 консул
тантски пакета, които 
прпомняме.

•  С първия пакет ТП 1 ще 
получават съвети за прила
гане на стандартите за до
бро земеделско и екологич
но състояние.

•  Вторият тематичен па
кет ТП 2 е за съвети по сел
скостопански практики, 
свързани в полза за клима
та и околната среда, увели
чаване на ефективността 
на потреблението на вода 
на ниво стопанство, напои
телна система или поле.

•  В третия пакет ТП 3 са 
консултантските услуги по 
стандартите за безопас
ност на труд и на стопан
ства.

•  Четвъртият пакет ТП 4 
включва консултантски ус
луги по пускането на пазара 
на продукти за растителна 
защита и спазване на общи
те европейски принципи на 
интегрирано управление на 
вредители.

Важно: първите четири 
пакета могат да се ползват 
самостоятелно. При оста
налите - в комбинации с 
други.

•  Петият пакет ТП 5.1. е 
за изготвяне на бизнес пла
нове и заявления за подпо
магане. Той се разделя на 
подпакети - за подмярка 
6.3, за подмярка 4.1.2 - Ин
вестиции в земеделски сто
панства по тематична под
програма за малки стопан
ства, за подмярка 4.2.2 - Ин
вестиции в преработка и 
маркетинг на селскосто
пански продукти по тема
тична подпрограма за раз
витие на малки стопанства, 
за подмярка 4.4.2 - Не
производствени инвести
ции по тематичната подпро
грама за малки стопанства.

Влиза и безплатно изра
ботване на проекти за кан
дидати по подмярка 6.4.2 - 
Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности по 
тематичната подпрограма 
пак за малки стопанства.

Безплатното изготвяне 
на проекти се очаква да 
бъде най-търсено от кан
дидатите
•  Шестият тематичен па

кет ТП 6 е за предоставяне
то на консултантски услуги 
в няколко направления:

- мерки на равнище сто
панство, предвидени в 
ПРСР 2014-2020 г., насоче
ни към модернизиране на 
стопанства и конкурентос- 
пособност, секторна инте
грация, иновации и пазарно 
ориентиране - тук влиза и 
нова за стопанството земе
делска техника,

- съвети за разнообразя
ване на дейностите и под
крепа за участие в мярка 9 - 
Създаване на групи и орга
низации на производители
те от ПРСР 2014-2020 г„

- консултиране по въпро
сите и проблемите на едно 
земеделско стопанство, 
които са свързани с иконо
мическите му показатели,

- консултиране по упра
вление на риска в стопан
ството относно неблаго
приятни климатични явле
ния, нашествия на вредите
ли, болести по растенията и 
животните,

Тук ще се включват и съ
ветите за развитие на къси 
вериги на доставки и за по- 
добра интеграция на пър
вичните производители в 
хранителната верига - чрез 
схеми за качество, насър
чаване достъпа до местни 
пазари и къси доставки. Съ
що за групи на производите
ли и консултации , отнася
щи се за участието на мал
ките земеделски произво
дители в Европейското 
партньорство за иновации - 
т.е. за подпомагане по под- 
мярка 16.1 и други подмер- 
ки.


