
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки стопанства” 
 от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

Целеви прием за стопанства, в които се отглеждат овце, кози, свине и птици 

Финансова помощ в размер на 15 000 евро 

Кой е допустим за кандидатстване? 

 земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба 3/1999 г.

 стопанства от 2 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем 
(СПО);

 с над 50 % от СПО формирано от овце, кози, свине и птици;

 имат регистриран животновъден обект;

За кои проекти ще се дава Приоритет? 

 проекти в сектор „Животновъдство“ (овце, кози, свине и птици);

 на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени в следствие на 
заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни 
животни и Инфлуенца (грип) по птиците;

 на земеделски стопанства в райони с установено огнище на заболявания;

 на земеделски стопанства в планински район;

 на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и 
животновъдството.

Какви са допустимите за финансиране дейности? 

Бизнес планът задължително трябва  да включва поне една инвестиция, свързана с 
повишаване на биосигурността чрез закупуване или изграждане на: 

 инсталации и оборудване за дезинфекция;

 огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството;

 съоръжения и оборудване за безопасно съхранение на фураж;

 съоръжения за съхранение на странични животински продукти;

 санитарна инфраструктура, в т. ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на 
помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно 
съхранение на трупове от животни, съоръжение за съхранение и обеззаразяване на тор, торови 
течности и технологични води.

"Биосигурност" е комплекс от управленски и физически мерки, които 
намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на 

болести по животните 

 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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Национална служба за съвети в земеделието 

БЕЗПЛАТНО за земеделските стопани, кандидати по подмярка 6.3. 

   Изготвя бизнес план и основна информация за 
кандидатстване по подмярка 6.3 

 Съдейства при окомплектоване на изискуемите 
документите 

 Съдейства при електронното подаване на 
проектното предложение в ИСУН 2020 

   Предоставя конкретни съвети за 
изпълнението на бизнес плана. 

НССЗ ИМА ОФИСИ ВЪВ ВСЕКИ ОБЛАСТЕН ГРАД 
ЗАПОВЯДАЙТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ ОФИС ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 

 

Благоевград 
ул. "Иван Михайлов" 49, 
вх. А, ет. 2, п.к.. 352 
сл. тел.: 073 / 88 20 19 
blagoevgrad.m@naas.government.bg 

 
Бургас 
ул. "Фердинандова" 3, ет. 3 
сл. тел.: 056 / 84 14 35 
burgas.m@naas.government.bg 

 
Варна 
ул. “Ал. Константинов” 17, 
ет. 1, ст. 7, сл. тел.: 052 / 60 22 28 
varna.m@naas.government.bg 

 
Велико Търново 
пл. “Център” № 2, бл. 2, ет. 1, 
ст. 104 и 105, сл. тел.: 062 / 63 88 31 
veliko_turnovo.m@naas.government.bg 

 
Видин 
ул. “Рибарска” № 12, ет. 3, ст. 38 
сл. тел.: 094/ 60 64 55 
vidin.m@naas.government.bg 

 
Враца 
бул. “Хр. Ботев” № 78, ет. 2, ст. 201, 202, 
203 
сл. тел.: 092 / 66 13 61 
vratza.m@naas.government.bg 

 
Габрово 
ул. "Брянска" № 30, ет. 4, ст. 1 
сл. тел.: 066 / 80 70 41 
gabrovo.m@naas.government.bg 

 
Добрич 
пл. “Свобода“ № 5, корпус II, 
ст. 804, 805, 806 
сл. тел.: 058/ 604 196 
dobrich.m@naas.government.bg 

 
Кърджали 
Комплексна опитна станция, 
ул. "Миньорска" 1, РЦНПО, 
сл. тел.: 0361 / 6 23 64 
kurdjali.m@naas.government.bg 

Кюстендил 
пл. "Демокрация" № 1, ет. 4, офис 9 
сл. тел.: 078 / 55 12 95 
kyustendil.m@naas.government.bg 

 
Ловеч 
ул. “Търговска” № 24, ет. 3 ст. 311, 312 
- дом ”Преслав”; сл. тел.: 068 /62 47 95 
lovech.m@naas.government.bg 

 
Монтана 
ул. "Монтана" 24, кв. Младост 2, 
п.к. 373 СЦЖ 
сл. тел.: 096 305 722, 0885 
montana.m@naas.government.bg 

 
Пазарджик 
ул. "Цар Симеон" 23, 
сл.тел: 034 / 44 08 66 
pazardjik.m@naas.government.bg 

 
Перник 
пл. “Кракра” № 1; ет. 3, ст. 304 и 305, п.к 82 
сл. тел: 076 / 60 29 32 
pernik.m@naas.government.bg 

 
Плевен 
ул. "Васил Левски" 1, ет. 3, ст. 312 
сл. тел.: 064 / 80 43 64 
pleven.m@naas.government.bg 

 
Пловдив 
бул. "Марица" 122, ет. 1, ст. 12 и 13 
сл. тел.: 032 / 62 67 56 
plovdiv.m@naas.government.bg 

 
Разград 
ул. "Княз Дондуков" № 3, ет. 3, офиси 34, 
35 (ОПУ) 
сл. тел.: 084 / 66 10 75 
razgrad.m@naas.government.bg 

 
Русе 
ул. "Църковна независимост"16 
ет. 9, ст. 8 ÷ 12, 
сл. тел.: 082 / 82 00 84 
rousse.m@naas.government.bg 

Силистра 
ул. “Хр. Смирненски” 2, ет. 1,ст.11 и 
ст. 11А 
сл. тел.: 086 / 820 306 
silistra.m@naas.government.bg 

 
Сливен 
ул. “Бр. Миладинови” 18, ет. 3 
сл. тел.: 044 / 66 26 04 
sliven.m@naas.government.bg 

 
Смолян 
бул. “България” 14, ет. 5, ст. 505 
сл. тел.: 0301 / 6 26 31 
smolian.m@naas.government.bg 

 
София 
ул. “Банско шосе” № 7, 
тел.: 0885605456 
sofia_oblast.m@naas.government.bg 

 
Стара Загора 
бул. “Цар Симеон Велики” № 108, 
ет. 10, ст. 7 
сл. тел.: 042 / 60 19 03 
stara_zagora.m@naas.government.bg 

 
Търговище 
ул. "Иван Вазов" 1, ет. 2, п.к. 18 
сл. тел.: 0601 / 6 17 78 
turgovishte.m@naas.government.bg 

 
Хасково 
ул. “Ивайло” 1, ет. 2, ст. 207 и 208 
сл. тел.: 038 / 66 42 21 
haskovo.m@naas.government.bg 

 
Шумен 
ул. “Цар Освободител” 99, ет. 1 
сл. тел.: 054 / 83 31 64 
shumen.m@naas.government.bg 

 
Ямбол 
ул. “Жорж Папазов” 9, ет. 1, 
ст. 10, п.к. 325 
сл. тел.: 046 / 66 17 69 
yambol.m@naas.government.bg 

гр. София 1331, ул. Банско шосе № 7, тел.: 02/810 09 88; ел. поща: office@naas.government.bg 
http://www.naas.government.bg 
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