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МИЛИОНИ ЗА 4 200 МЛАДИ ФЕРМЕРИ
НЕБИВАЛ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМАТА. ЦЕЛТА НА
ЕВРОСЪЮЗА Е ДА ВЪРНЕ МЛАДЕЖИТЕ КЪМ ЖИВОТА И
РАБОТАТА НА СЕЛО. ТЕПЪРВА ЩЕ ИМА ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ
Парите ще подобрят качеството на живот на земеделците
25 хил. евро е безвъзмездната помощ за младежите между 18 и 39 години,
решили да направят свое стопанство, чиито проекти ще бъдат одобрени по
линията „Млад фермер” на Селската програма към агро-ведомството. Това засега
се очертава като окончателно решение за разпределение на парите по най популярната мярка сред земеделските производители. А първоначалните нагласи
на специалистите, които работят по програмата, са били да се дават до 25 хил.
евро на кандидатите в зависимост от бизнес плановете им.
Интерес
„Млад фермер” буквално побърка селскостопанските производители с
финансовите възможности, които предлага. От три месеца сред тях се говори
единствено и само за нея. Имало е дни, в които са регистрирани по 80 телефонни
обаждания в отдела за селските райони на агроминистерството от различни части
на страната. Кметовете не проявяват кои знае какъв интерес към субсидиите по
програмата, от която се очаква да вдигне качеството на живот в селските райони,
но за сметка на това обикновените хора са изключително активни. Това дава
надежди на експертите от агроминистерството, че средствата по тази мярка ще
бъдат усвоени почти на 100 %.
Разпределение
102 млн. евро са парите, отделени за „Млад фермер” за всичките седем
години. В зависимост от това, как върви усвояването би могло да бъдат намалени
или увеличени. Тези средства са предвидени за 4200 фермери. Най - важното
условие е да са на възраст от 18 до 40 ненавършени години. Мярката е
конструирана въз основа на чл. 22 от Регламента на Съвета на общността.
Обосновка
Масовият отлив на млади хора в страните на Общността от земеделието е
сериозен проблем, който изисква специални мерки за задържането им. Според
проучвания на евроспециалистите един от основните проблеми на селското
стопанство е остаряването на заетите в бранша. Данни от преброяването на
стопанствата сочат, че едва 5 % от управителите им са до 35 години, а 66 % са
над 55 години. Подобна е и структурата на работната ръка. Едва 156 800 души са
до 35 години. Броят им е намалял с 55 000 души от 2003 до 2005 година.
Всеки, който спечели проект ще получи безвъзмездно 25 000 евро на два
транша.
АКЦЕНТИ
102 млн. евро са парите за седемгодишен период по мярката.
За мярката отговаря Анна Петрова - старши експерт в отдел Селски райони
на агроминистерството.
Очаква се програмата да стартира през есента.
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Надеждите на Министерство на земеделието са да се подобри качеството
на живот в селските райони.
В Полша мярката засега има успех. Реално има хора, които са отишли на
село и са станали фермери.
ДАНЪЧНИ ПРИВИЛЕГИИ ЗА ЗАПИСАНИТЕ
- Доходите на земеделските производители не се облагат по Закона за
доходите на физически лица.
- По Закона за корпоративното подоходно облагане: корпоративният данък
се преотстъпва в размер на 60 % на данъчно задължените лица.
- По Кодекса за социалното осигуряване: не определят окончателен размер
на осигурителния доход.
- По Закона за държавното обществено осигуряване за 2007 г.:
минималният осигурителен доход е в размер на 110 лв., т.е. с 50 % по - нисък от
минималния осигурителен доход за страната.
- По Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи: само регистрирани земеделски производители могат да
участват в търгове или конкурси за отдаване под наем или аренда на свободни
земи от държавния поземлен фонд.

КОНСУЛТАЦИЯ
КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА БИЗНЕС ПЛАНЪТ
Бизнес планът трябва да описва поне началното състояние на
земеделското стопанство и специфичните резултати и цели за развитието на
дейностите на новата ферма. Също така инвестициите, обучението,
консултациите или други дейности, необходими за преструктурирането и
адаптацията на земеделското стопанство. Планът трябва да покрива период от 5
години от датата на решението за отпускане на помощта. Младите фермери,
чиито стопанства не отговарят на съществуващите стандарти на ЕС, трябва да
включат в проекта съответните дейности и инвестиции за постигане на това
съответствие не по - късно от датата на създаването на стопанството. Когато
кандидатът е без професионални умения и познания, може да премине безплатен
курс от 150 учебни часа по земеделие.
НЯМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНА ЗЕМЯ И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Може да се запише всеки над 18 години
Няма изискване за минимален брой животни или минимална площ на
използвана земеделска земя при регистрация като земеделски производител.
Самата регистрация на земеделските производители се извършва съгласно
Наредба 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър за
земеделските производители. На регистрация подлежат юридически лица,
еднолични търговци и физически лица, навършили 18 г., които стопанисват
земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция, с
изключение на тютюнопроизводителите. Земеделският производител подава
попълнени анкетна карта с анкетни формуляри по образец в общинската служба
по земеделие и гори. Те се предоставят безплатно от службата. Необходимите
документи за регистрация са: За юридическите лица и едноличните търговци
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, карта за
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идентификация от БУЛСТАТ. За физическите лица - документ за самоличност. Ако
обработва земя - договор за аренда или документ за собственост. Ако отглежда
животни - опис на номерата на ушните марки, заверен от официалния
ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Ако стопанинът
обработва земи в различни землища, то той попълва отделни анкетни формуляри.
Те се заверяват от ветеринарен лекар, ако земеделският производител отглежда
животни, от кмета на кметството или кметския наместник, ако обработва земи в
регулация; от общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на
имота, ако обработва земеделска земя. Анкетните формуляри се заверяват и от
общинската служба по земеделие и гори. Регистрацията се извършва в Областна
дирекция „Земеделие и гори”.
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