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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
Подмярка 2.1.1 

                          Консултантски услуги за земеделски и горски стопани 

 

                                

Консултантска фирма АКАДЕМИС ЕООД изготвя 

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО проектни предложения за 

млади земеделски стопани по Подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ 

АКАДЕМИС ЕООД е одобрена от МЗХ за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за 

безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по 

подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства 

и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Период на кандидатстване по мярка 6.1:  

01.11.2022-06.01.2023 

Допустими кандидати: 

• да са регистрирани като земеделски производители; 

• да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени); 

• икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО - стандартен 

производствен обем  (изчислява се въз основа на данни от анкетна карта за регистрация на земеделски 

производител) 

• всяка земя или животновъден обект, която се взима предвид при определяне на СПО да е с 

представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години 

вписан в Агенция по вписванията; 

Сума и размер на помощта 

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент. 

Изплащането на помощта става на два пъти: 

Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа; 

Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана 

дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО 

Допустими разходи: 

• Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или 

специализирани транспортни средства); 

• Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи; 

• Закупуване на селскостопански животни; 

• Закупуване на земя за земеделска дейност; 

• Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, 

медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за 

производство на биоенергия; 


