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Таблица 1. Налична за стопанството земя(*)

№ 
по 
ред

Местонахож
дение (област, 
община, насе
лено място)

Обща 
площ 
на 

имо
та

(дка)

Обработ
ваема (из
ползвана) 
земеделска 

площ
(дка)

№ на имота/
имотите (по 

скица)

Начин на ползване Основа
ние за 

ползване 
(собст
вена, 
наем, 

аренда, 
друго)

Период на до
говора за наем/ 

аренда

(основна 
култура, 
вкл. ес

тествени 
ливади и 
под угар, 

вид)

междинни/
втори кул

тури

на
чална 
дата 

крайна 
дата 

А Б В Г Д Е1 Е2 Ж З И

ОБЩО ПЛОЩ, 
ДКА:

(*) Забележка. Посочва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която са раз
положени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии, гъбарници 
и т.н.). Земята, отдадена под наем, аренда и преаренда на трети лица, се посочва в табл. 1А.

Таблица 1А. Данни за земеделските площи, които кандидатът не обработва или е предоставил на 
други лица за обработка, но има документ за собственост и/или наем и/или аренда.

№ 
по 
ред

Местонахож
дение (област, 

община, населено 
място)

Обща 
площ на 
имота
(дка)

Обработ
ваема (из
ползвана) 
земеделска 

площ
(дка)

№ на 
имота/
имоти
те (по 
скица)

Вид и опи
сание на 

документа 
(документ за 
собственост/ 
наем/аренда)

Име/наимено
вание на ФЛ/ 
ЮЛ, на кое

то/които е/са 
предоставен/и 
за обработка 

Период на догово
ра за наем/аренда 

начална 
дата 

крайна 
дата 

А Б В Г Д Е Ж З И

ОБЩО ПЛОЩ, 
ДКА:

Таблица 1Б. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата към датата на кандидат
стване стопанска година (попълва се в случай, че има култури, които са включени в анкетната карта 
и не са засети/засадени към датата на подаване на заявлението за подпомагане)

Вид култура
Площ за засяване/

засаждане
(дка)*

№ на имота/имо
тите (по скица), 
върху който/кои
то ще се засява/

засажда

Период на засяване/
засаждане: 

от дата до дата
(максимум 30 дни)

основна
междинни/ 
втори кул

тури
от до 

А1 А2 Б В Г Д

(*) Площта на предвидените в намерение за отглеждани гъби се отбелязва в м2.
3.3. Животни.
Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно: Разпечатка от интегри-

раната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията 
към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013 г., 
в сила от 15.10.2013 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, 
контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението 
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за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират 
в ИИС) или опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец 
преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове 
животни, които не трябва да се регистрират в ИИС.)

№ Животни (категория) Порода Брой(*)

А Б В Г

ОБЩО:
(*) Забележка. Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.

3.4. Сгради.
Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството

№ Вид РЗП,  
м2

Брой Състояние на на
личните сгради

Основание за полз
ване на наличните 

сгради

А Б В Г Д Е

3.5. Машини, съоръжения и оборудване в стопанството.
Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване

№ Вид

Капацитет/ произ
водителност

(където е прило
жимо)

Брой

Състояние 
на наличните 
машини, съоръ
жения и обо

рудване

Основание за 
ползване на на

личните машини, 
съоръжения и 
оборудване

А Б В Г Д Е

3.6. Транспортни средства в стопанството.
Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства

№ Вид Брой
Състояние на налич
ните транспортни 

средства

Основание за ползване 
на наличните транс

портни средства

А Б В Г Д

3.7. Работна сила. 
Таблица 6. Работна сила, наета в земеделското стопанство 
(Описват се всички наети за изпълнение на дейността на стопанството, без да се включва заетостта на 

кандидата – физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието 
на кандидата ЕТ или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД или председателя 
и/или членовете на кооперацията. Един нает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни 
и/или производствени), се записва веднъж в таблицата, като се описват всичките му функции.)

Вид на персонала
(управленски, административен, производ

ствен)

Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството, 
изчислен за период 12 месеца спрямо месеца, предхождащ 

датата на кандидатстване 

А Б

ОБЩ БРОЙ:
* В колона „А“ се попълва вид на персонала, нает в стопанството на кандидата.
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* В колона „Б“ се попълва средният списъчен брой на персонала за цялото стопанство, изчислен в 
съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена 
от НСИ със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

3.8. Информация за кандидата, включваща настоящо ниво на съответствие на стопанството със 
Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуман-
ното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните 
условия на труд …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.9. Друга информация относно кандидата и земеделското стопанство, неупомената в погоре 
изисканите данни.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Описание на стратегията за развитие на стопанството
(за целия период на изпълнение на бизнес плана).
1. Цели и специфични резултати, свързани с развитие на дейностите в стопанството
Таблица 7. Цели и специфични резултати

№ на 
цел/ 

резул
тат

Вид

Индикация 
 x/

към периода 
на проверка 
изпълнение
то на бизнес 

плана
А Б В
 Цели 

(Моля отбележете поне една от цели № 1, 2 или 3, както и цел 5, ако е приложимо)
 

1 Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро, из-
мерен в стандартен производствен обем



2 Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% 
спрямо датата на кандидатстване, в т.ч. на площта със засетите/засадените култури 
(за смесените растениевъдно-животновъдни стопанства се отбелязва заедно с пози-
ция 3 съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2)



3 Увеличаване на броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земедел-
ското стопанство с минимум 20 % спрямо датата на кандидатстване (за смесените 
растениевъдно-животновъдни стопанства се отбелязва заедно с позиция 2 съгласно 
изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2)



4 Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на вете-
ринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, 
опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на 
труд



5 Преминаване на обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните 
проблеми на опазване на околната среда в земеделието, извършено от обучаваща 
институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионал-
ното образование и обучение или от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 
„Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
и/или
Получаване на консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги 
за малки земеделски стопани“ от Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по упра-
вление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 



 Специфични резултати (Моля отбележете поне един специфичен резултат)

6 Създадени нови трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително вине-
ни – най-малко 2 дка



7 Подобрен сграден фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, 
реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанство-
то – инвестиция в размер най-малко левовата равностойност на 2000 евро 



8 Подобрена механизация на стопанството чрез закупуване на селскостопанска 
техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопан-
ство – инвестиция в размер най-малко левовата равностойност на 2000 евро
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№ на 
цел/ 

резул
тат

Вид

Индикация 
 x/

към периода 
на проверка 
изпълнение
то на бизнес 

плана
А Б В
9 Отглеждане на застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчез-

ване редки породи в стопанството – 1 сорт култура и/или 1 порода съгласно изис-
кванията на приложение № 8 към чл. 25 и приложение № 9 към чл. 41 от Наредба 
№ 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сформиращи 
най-малко 1000 евро СПО



10 Преминаване към биологично производство 

11 Създадена допълнителна заетост и нови работни места за реализацията на дей-
ностите по проекта – увеличаване с минимум 1 бр. на средния списъчен брой на 
персонала, нает в стопанството на кандидата за отчетен период от една година 
спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане 
спрямо средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за пе-
риод от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението 
за подпомагане



12 Завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършено обу-
чение от 150 часа по част от професия от професионално направление с код 621 
„Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско стопанство“ 
или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“ 



13 Участие в призната група и/или организация на производители 

2. Дейности, необходими за развитие на земеделското стопанство
...................................................................................................................................................................................

3. Очаквани резултати за развитието на дейностите на земеделското стопанство
...................................................................................................................................................................................

3.1. Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС – описват се 
стандартите, които ще бъдат достигнати от стопанството на кандидата към периода за проверка 
изпълнението на бизнес плана 
...................................................................................................................................................................................

3.2. Допълнителна заетост и нови работни места
Таблица 7а. Допълнителна заетост и нови работни места в стопанството, свързана с изпълнението 
на проекта (попълва се в случай, че кандидатът е избрал специфичен резултат – създаването на допълнителна 
заетост и нови работни места за реализацията на дейностите по проекта) 

Среден списъчен брой 
на персонала, нает в 

стопанството, изчислен за 
период от 12 месеца спрямо 
месеца, предхождащ датата 

на подаване на заявлението за 
подпомагане

Среден списъчен брой 
на персонала, нает в 

стопанството, изчислен за 
период от 12 месеца спрямо 
месеца, предхождащ датата 
на подаването на заявката за 

второ плащане

Планирано увеличение на средния 
списъчен брой на персонала за 

периода на изпълнение на бизнес 
плана (попълва се само при 
избран специфичен резултат 

позиция 6 на таблица 7. на бизнес 
плана)

А Б В=Б-А

Забележки: * В колона „А“ се попълва средният списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за 
периода от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно 
данните в ред „Общ брой“, колона Б на табл. 6. 
* В колона „Б“ се попълва увеличеният среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството. Увеличеният брой 
се изчислява за отчетен период от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за 
второ плащане и в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, 
утвърдена от НСИ със Заповед № РД 0721/31.01.2007 г. на председателя на НСИ, но без да се включва заетостта 
на кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието на 
кандидата ЕТ или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД или председателя и/или 
членовете на кооперацията.
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III. Програма за развитие на стопанството
1. Дейности и инвестиции
Таблица 8. Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рам

ките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

Инвестиция/дейност Стандарт/зако
нодателство на 
ЕС и национално 
законодателство, 

към който е насоче
на инвестицията/
дейността (ако е 

приложимо)

Индикативна календар
на година на започване на 
инвестицията/дейност
та, но не покъсно от 

избраната крайна дата 
на периода за проверка 
изпълнението на бизнес 

плана

Вид Кво Мярка

Цели и/или специфичен 
резултат, към постига

нето на който е насочена 
инвестицията/дейността 
(посочва се номерът от 

колона А на табл. 7)
(ако е приложимо)

Начин на 
извършване
(закупува
не, наем, 
развъдна 

дейност и 
др.)

A Б В Г Д Е Ж

Забележка. Посочват се планираните инвестиции/дейности в стопанството в периода на изпълнение на 
бизнес плана. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за 
проверка изпълнението на бизнес плана. Задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни 
материални и/или нематериални активи.

2.А. Информация за начина на придобиване на знания по основните проблеми по опазване ком-
понентите на околната среда в земеделския сектор (Информацията е задължителна за попълване в 
случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на 
околната среда и/или той/тя не са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултант-
ски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление 
на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г.)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2.Б. 6. Други обучения и консултации (извън т. 2А), които кандидатът предвижда да премине/ 
получи в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

IV. Производствена програма на земеделското стопанство
1. Растениевъдство
Таблица 9. Растениевъдство

№ Вид култура (вкл. 
естествени лива
ди и под угар)

Площ
настояща го

дина
стопанска 

..../....

Площ
I година 

стопанска 
....../......

Площ
II година 
стопанска 
......../.....

Площ 
III година 
стопан
ска..../...

Площ 
IV година 
стопанска 

..../...

Площ
V година 

Стопанска 
..../...

Основ
на

култу
ра 

Междин
ни/втори 
култури

дка Период 
на за
сяване/ 
засаж
дане
от ... 
до.... 
(мак
симум 
30 дни)

дка Период 
на за
сяване/ 
засаж
дане
от ... 
до....
(мак
симум 
30 дни)

дка Период 
на за
сяване/ 
засаж
дане
от ... 
до.... 
(мак
симум 
30 дни)

дка Период 
на за
сяване/ 
засаж
дане
от ... 
до.... 
(мак
симум 
30 дни)

дка Период 
на за
сяване/ 
засаж
дане
от ... 
до.... 
(мак
симум 
30 дни)

дка Период 
на за
сяване/ 
засаж
дане
от ... 
до.... 
(мак
симум 
30 дни)

А Б1 Б2 В1 В2 Г1 Г2 Д1 Д2 Е1 Е2 Ж1 Ж2 З1 З2

1

2

3

4

5

n

Общо 
площ, дка

Забележка. В заглавието на колона „Площ I година стопанска ....../...... “ се посочва първата стопанска година, 
която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.
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1.1. Описание на схемата на засаждане на земеделските култури, посочени в таблица № 9, вклю
чително информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, 
многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и 
разсадници за трайни насаждения и декоративни култури
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. Животновъдство
Таблица 10. Животновъдство

№ Животни
Настояща го

дина
стопанска..../...

I година 
стопанска 

..../...

II година 
стопанска 

..../...

III година 
стопанска..../...

IV година 
стопанска 

..../...

V година 
стопанска 

..../...

категория бр./м2 бр./м2 бр./м2 бр./м2 бр./м2 бр./м2

А Б В Г Д Е Ж З

 

 

 
Забележка. В заглавието на колона „I година стопанска ....../...... “ се посочва първата стопанска година, която следва 
текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно 
избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
В колона В за настоящата година се попълват данните от заверения опис на животните и следва да съответстват 
на данните в таблица 2. Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.

V. Финансов план на земеделското стопанство
1. Приходи от земеделската дейност
Таблица 11. Описание на основните приходи по дейности, които се предвижда да бъдат реализи

рани в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана 

Вид култура/животно/дру
ги приходи от земеделска 

дейност

Продукция Единична стойност, лв. Обща стойност, лв.

Вид Кво Мярка

A Б В Г Д Е

Настояща година стопанска ..../....

I година стопанска ..../...

II година стопанска ..../...

III година стопанска ..../...

IV година стопанска ..../...
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Вид култура/животно/дру
ги приходи от земеделска 

дейност

Продукция Единична стойност, лв. Обща стойност, лв.

Вид Кво Мярка

A Б В Г Д Е

V година стопанска ..../...

Забележка. В заглавието на колона „Площ I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, 
която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Стойността на приходите се отбелязва с ДДС.

2. Разходи от земеделска дейност
Таблица 12. Описание на основните разходи по дейности и инвестиции, които ще бъдат извършени 

в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана (Обработване на земя, отглеждане 
на земеделски култури, отглеждане на животни, обучение, консултации, наемане на земя или сгради и др.)

Дейност/Инвестиция Единична 
стойност, 

лв.

Обща стойност, лв.
Вид К-во Мярка

A Б В Г Д
Настояща година стопанска ..../....

I година стопанска ..../....

II година стопанска ..../....

III година стопанска ..../....

IV година стопанска ..../....

V година стопанска ..../....

Забележка. В заглавието на колона „Площ I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, 
която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Стойността на разходите се отбелязва с ДДС.



СТР.  54  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 46

3. Сравнение на приходи и разходи от земеделска дейност
Таблица 13. Сравнение на основните приходи и разходи по дейности и инвестиции, които ще бъдат 

извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

Стопанска година Основни приходи
(от таблица 11)

Основно разходи
(от таблица 12)

Разлика между прихо
дите и разходите

А Б В Г=БВ

Настояща година стопанска ..../....

I година стопанска ..../....

II година стопанска ..../....

III година стопанска ..../....

IV година стопанска ..../....

V година стопанска ..../....
Забележка: В заглавието на колона „Площ I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, 
която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

VІ. Икономически размер на земеделското стопанство, измерен в СПО
1. Определяне на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО
1.1. Определяне на фуражния баланс
Таблица 14.1. Фуражни култури (*)

№ Фу
раж
ни 
кул
тури

Настояща година 
стопанска..../...

I година стопанска 
..../...

II година стопанска 
..../...

III година стопанска 
..../...

IV година стопанска 
..../...

V година стопанска 
..../...

Площ Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
видуал
но СПО 

(по 
вид)

Площ Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ Показа-
тел за 
СПО

( по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ Показа-
тел за 
СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ Пока-
зател 
за 

СПО

(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

вид дка лв/дка лв. дка лв./дка лв. дка лв./дка лв. дка лв./дка лв. дка лв./дка лв. дка лв./
дка

лв.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У

 Общо Общ икономически 
размер – СПО фураж
ни култури за насто
яща стопанска година 
(лв.):

Общ икономи
чески размер 
СПО фураж
ни култу
ри – I година 
(лв.)

Общ икономиче
ски размер СПО 
фуражни култу
ри – II година 
(лв.)

Общ икономиче
ски размер СПО 
фуражни култу
ри – III година 
(лв.)

Общ икономи
чески размер 
СПО фуражни 
култури – IV го
дина (лв.)

Общ икономи
чески размер 
СПО фураж
ни култу
ри – V година 
(лв.)

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../...... “ се посочва първата стопанска година, която 
следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години, 
съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
(*) Попълва се в случай, че кандидатът отглежда една или повече фуражни култури (царевица за 
силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури).

Таблица 14.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни животни (*)
№ Жи

вотни
Настояща година сто

панска..../...
I година 

стопанска ..../...
II година стопанска 

..../...
III година стопанска 

..../...
IV година стопанска 

..../...
V година стопанска 

..../...

Брой/
m2

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Индиви
дуално 
СПО 
(по 
вид)

Брой/
m2

Пока-
зател 
за 

СПО 
( по 
вид)

Индиви
дуално 
СПО 
(по 
вид)

Брой/
m2

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Брой/
m2

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Брой/
m2

Пока-
зател 
за 

СПО 
( по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Брой/
m2

Показа-
тел за 
СПО 

(по вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

кате
гория

бр./м2 лв./
бр., м2

лв. бр./м2 лв./
бр., м2

лв. бр./м2 лв./
бр., м2

лв. бр./м2 лв./
бр., м2

лв. бр./м2 лв./
бр., м2

лв. бр./м2 лв./
бр., м2

лв.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У

Общо Общ икономически 
размер – СПО прежив
ни животни за насто
яща стопанска година 
(лв.):

Общ иконо
мически раз
м е р  –  С П О 
преживни жи
вотни – I го
дина (лв.)

Общ иконо
мически раз
м е р  –  СПО 
преживни жи
вотни – II го
дина (лв.)

Общ иконо
мически раз
м е р  –  СПО 
п р е ж и в н и 
ж и в о т 
ни – III годи
на (лв.)

Общ иконо
мически раз
м е р  –  С П О 
преживни жи
вотни – IV го
дина (лв.)

Общ иконо
мически раз
мер – СПО пре
живни живот
ни  –  V година 
(лв.)

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която 
следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година.
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Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпъл
нението на бизнес плана.
(*) Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече вида от следните животни: 
телета и малачета до 1г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни 
юници и бременни малакини; млечни крави и биволици; месодайни крави; овце млечни и овце месодайни; други 
овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни животни;.

Таблица 14.3. Фуражен баланс (*)

№ Данни за СПО Насто
яща го
дина 

стопанска 
..../...
(лв.)

I година 
стопанска 

..../... 
(лв.)

II година 
стопанска 

..../... 
(лв.)

III година 
стопанска 

..../... 
(лв.)

IV година 
стопанска 

..../... 
(лв.)

V година 
стопанска 

..../... 
(лв.)

А Б В Г Д Е

А СПО фуражни култури (дан-
ните по години от ред „Общо“ 
на табл. 14.1)

      

Б СПО преживни животни 
(данните по години от ред 
„Общо“ на табл. 14.2)

      

В Фуражен баланс (ред А – ред 
Б)

      

Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпъл
нението на бизнес плана.
(*) Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури.

Таблица 15. Определяне на икономическия размер на стопанството 

№

Вид култура 
/категория 
животни

Настояща година сто
панска ..../...

I година стопанска 
..../...

II година стопанска 
..../...

III година стопанска 
..../...

IV година стопанска 
..../... V година стопанска ..../...

Площ/
бр.

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ/
бр.

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
видуал
но СПО 

(по 
вид)

Площ/
бр.

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ/
бр.

По-
каза-
тел 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ/
бр.

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Инди
виду
ално 
СПО 
(по 
вид)

Площ/
бр.

Пока-
зател 
за 

СПО 
(по 
вид)

Индиви
дуално 
СПО 
(по 
вид)

Ос
новна 
кул
тура/
жи
вот
ни 

Меж
динни/ 
втори 
култу

ри

дка/бр./
m2

лв./
дка, 
бр.

лв.
дка/ 

бр./m2

лв./
дка, 
бр.

лв.
дка/ 

бр./m2

лв./
дка, 
бр.

лв.
дка/ 

бр./m2

лв./
дка, 
бр.

лв.
дка/ 

бр./m2
лв./дка, 

бр.
лв.

дка/

бр./

m2

лв./дка,

бр.
лв.

А Б1 Б2 В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У

А И к о н о м и ч е с к и 
размер, измерен в 
СПО за настояща 
стопанска година 
(лв.):

Икономически 
размер – I го
дина (лв.)

Икон омич е 
ски размер – 
II година (лв.)

Икономически 
размер – ІII 
го дина (лв.)

Икономически 
размер – IV го
дина (лв.)

Икономически 
размер – V годи
на (лв.)

Б Фуражен баланс, 
настояща годи
на(*) /ред В от 
таблица 14.3/(лв.):

Фуражен ба
ланс I година 
(*) /ред В от 
таблица 14.3/
(лв.):

Фуражен ба
ланс II година 
(*) /ред В от 
таблица 14.3/
(лв.):

Фуражен ба
ланс III годи
на (*) /ред В 
от таблица 
14.3/(лв.):

Фуражен ба
ланс IV година 
(*) /ред В от 
таблица 14.3/
(лв.):

Фуражен баланс 
V година (*) /ред 
В от таблица 
14.3/(лв.):

В ОБЩ ИКОНОМИ
ЧЕСКИ РАЗМЕР, 
ИЗМЕРЕН В СПО 
(лв.):

(ред А + ред Б) 

ОБЩ ИКО
НОМИЧЕСКИ 
Р А З М Е Р , 
ИЗМЕРЕН В 
СПО I година 

ОБЩ ИКО
НОМИЧЕСКИ 
Р А З М Е Р , 
ИЗМЕРЕН В 
СПО – II го
дина 

ОБЩ ИКО
Н О М И Ч Е 
СКИ РАЗ
МЕР, ИЗМЕ
РЕН В СПО 
III година 

ОБЩ ИКО
НОМИЧЕСКИ 
РАЗМЕР, ИЗ
МЕРЕН В СПО 
IV година 

ОБЩ ИКОНО
МИЧЕСКИ РАЗ
МЕР, ИЗМЕ
РЕН В СПО –  
V година

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която 
следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години 
съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Площта на отглежданите гъби, както и отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.
(*) Ред Б се попълва в случай, че разликата за съответната година в ред В на табл. 14.3 е положително число, 
т.е. е налице фуражен излишък.
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Таблица 16. Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство със съответната 
култура и/или броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство 
спрямо датата на кандидатстване, измерено в процент (%)(Попълва се при избрана цел 2 и/или 3 от 
таблица 7 на бизнес плана)

Вид Настояща го
дина стопанска 

..../...
(дка, бр., кв. м)

Към избраната 
крайна дата за про

верка 
Стопанска ..../...
(дка, бр., кв. м)

Увеличение
%

А Б В Г=(В
Б)/Б*100

Общо обработваема площ 

Общо обработваема площ със засети/засадени кул-
тури

Култура – ………………………………………….(дка)    

Култура – ………………………………………….(дка)

Култура – ………………………………………….(дка)

Животни – ……………………………………….(бр.)    

Животни – ……………………………………….(бр.)

Животни – ……………………………………….(бр.)    

Приложение № 5  
към чл. 14, ал. 1, т. 5 

Списък на специфични за стопанството резултати

№ на 
цел/ 

резул
тат

Вид

Измерим резултат/Документ за съответствие и из
пълнение

към периода на проверка изпълнението на бизнес пла
на

А Б В

1
Създадени нови трайни насаждения, яго- нови трайни насаждения, яго- трайни насаждения, яго-
доплодни и лозя, включително винени, 
мин 2 дка

Документи, доказващи създаването на 2 дка насаж-
дения

2

Подобрен сграден фонд чрез закупуване 
на сгради, извършване на строителство, 
реконструкция и/или ремонт на сгради, 
пряко свързани с дейността на стопанство-
то – инвестиция в размер най-малко лево-
вата равностойност на 2000 евро

Документи, доказващи разходи за левовата равно-
стойност на най-малко 2000 евро

(За кандидати, регистрирани по ДДС, при изчислява-
не на разходите не се включва ДДС)

3

Подобрена механизация на стопанството 
чрез закупуване на селскостопанска техни-
ка, машини, съоръжения и оборудване за 
нуждите на земеделското стопанство – ин-
вестиция в размер най-малко левовата рав-
ностойност на 2000 евро

Документи, доказващи разходи за левовата равно-
стойност на най-малко 2000 евро

(За кандидати, регистрирани по ДДС, при изчислява-
не на разходите не се включва ДДС)

4

Отглеждане на застрашени сортове земе-
делски култури и/или застрашени от из-
чезване редки породи в стопанството – 1 
сорт култура и/или 1 порода съгласно из-
искванията на Приложение № 8 към чл. 25 
и приложение № 9 към чл. 41 от Наредба 
№ 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане 
на мярка 10 „Агроекология и климат“ от 
Програмата за развитие на селските райо-
ни за периода 2014 – 2020 г., сформиращи 
най-малко 1000 евро СПО

Документи, доказващи съответствието на сортовете и 
видовете, и документи, доказващи сформирането на 
най-малко 1000 евро СПО от тези застрашени сорто-
ве земеделски култури и/или застрашени от изчезва-

не редки породи


