
 

 

РЕЗЮМЕ 

По подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските 

стопани COVID 1” от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Кой може да кандидатства  
Допустими кандидати са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 

от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), отговарящи на поне едно от следните условия: 

✓ кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 

2019 и Кампания 2020; 

✓ кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за 

подкрепа на пчеларите през 2019 г.; 

✓ бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките 

от ПРСР 2014-2020 г. 

Какви са допустимите за финансиране дейности  

Финансовата помощ се предоставя на земеделски стопани, осъществяващи дейност в 

следните производствени сектори: 

1. „Растениевъдство“, за културите в Приложение № 1, като размерът на 

финансовата компенсация е в зависимост от: 

a. установената допустима за подпомагане площ за Кампания 2019 по Схемата за 

единно плащане на площ (СЕПП) И не повече от размера на заявените площи по 

схемите за обвързано подпомагане за: плодове (основна група), плодове (сливи и 

десертно грозде), зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан), 

зеленчуци (пипер), зеленчуци (картофи, лук и чесън), зеленчуци (моркови, зеле, дини 

и пъпеши), оранжерийни зеленчуци, през Кампания 2020 г. И/ИЛИ не повече от 

размера на заявената площ по СЕПП през Кампания 2020 за културите, които не се 

подпомагат по тук посочените схеми за обвързано подпомагане ИЛИ 

b. одобрените площи по мерките от ПРСР 2014-2020, в случаите, в които стопаните не 

са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г. 

 

2. „Животновъдство“ за говеда, биволи, овце и кози, като размерът на финансовата 

помощ е в зависимост от: 

a. броя на установените допустими за подпомагане животни от съответния вид за 

кампания 2019 по схемите за схема за обвързано подпомагане за: млечни крави, 

млечни крави под селекционен контрол, млечни крави в планински райони (5 – 9 

животни), месодайни крави и/или юници, месодайни крави под селекционен контрол, 

овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни), овце-майки 

и/или кози-майки под селекционен контрол, биволи и по схемата за преходна 



 

национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, НО 

не повече от броя на заявените животни от същия вид за кампания 2020 г. ИЛИ 

b. броя на животните от съответния вид, одобрени по мерките от ПРСР 2014-2020, в 

случаите, в които стопаните не са участвали по схемите за директни плащания през 

2019 г. и 2020 г., НО не повече от броя на животните от съответния вид, които са 

налични в Интегрираната информационна система на БАБХ-ВетИС към 13 май 2020. 

 

3. „Пчеларство“: 

a. броя на пчелните семейства, одобрени за държавна помощ de minimis през 2019 

г., НО не повече от наличния брой пчелни семейства във ВетИС към 13 май 2020 

г., ИЛИ 

b. броя на пчелните семейства, одобрени по мерките на ПРСР 2014-2020, в случаите, 

в които стопаните не са участвали за държавна помощ по de minimis, НО не 

повече от наличния брой пчелни семейства във ВетИС към 13 май 2020 г. 

Какви са финансовите условия за подпомагане   
За кандидати допустими за подпомагане еднократната финансова помощ е в размер на: 

1. за плодове: 

а) до 1,5 ха – 750 лв.   

б) над 1,5 ха до 5 ха – 1 700 лв. 

в) над 5 ха до 10 ха – 4 000 лв. 

г) над 10 ха до 20 ха – 8 000 лв. 

д) над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв. 

е) над 30 ха – 13 500 лв. 

 

2. за зеленчуци оранжерийно производство: 

а) до 0,5 ха – 2 700 лв. 

б) над 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв.  

в) над 1 ха до 2 ха – 9 000 лв. 

г) над 2 ха – 13 500 лв. 

 

3. за зеленчуци отглеждани на открито:  

а) до 1,5 ха – 950 лв. 

б) над 1,5 ха до 5 ха – 3 000 лв. 

в) над 5 ха до 10 ха – 6 000 лв. 

г) над 10 ха до 15 ха – 8 000 лв. 

д) над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв. 

е) над 20 ха – 13 500 лв. 

 

4. за маслодайна роза: 

а) до 1 ха – 900 лв. 

б) над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв. 

в) над 5 ха до 10 ха – 7 000 лв. 

г) над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв. 

д) над 20 ха – 13 500 лв. 



 

5. за винени лозя: 

а) до 1 ха – 300 лв. 

б) над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв. 

в) над 5 ха до 10 ха – 2 500 лв. 

г) над 10 ха до 30 ха – 5 000 лв. 

д) над 30 ха до 50 ха – 9 000 лв. 

е) над 50 ха – 13 500 лв.  

 

6. за декоративни растения: 

а) до 1 ха – 2 000 лв. 

б) над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв. 

в) над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв. 

г) над 10 ха – 13 500 лв. 

 

7. за овце и кози: 

а) от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв. 

б) от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв. 

в) от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв. 

г) от 200 бр. до 299 бр. – 2 200  лв. 

д) от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв. 

е) от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв. 

ж) над 999 бр. – 13 500 лв.  

 

8. за говеда: 

а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв. 

б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв. 

в) от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв. 

г) от 100 бр. до 249 бр. – 9 000  лв. 

д) над 249 бр. – 13 500 лв. 

 

9. за биволи: 

а) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв. 

б) от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв. 

в) от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв. 

г) над 200 бр. – 13 500 лв. 

 

10. за пчелни семейства: 

а) до 49 бр. – 250 лв. 

б) от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв. 

в) от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв. 

г) от 150 бр. до 299 бр. – 1 300 лв. 

д) от 300 бр. до 499 бр. – 1 700 лв. 

е) над 499 бр. – 3 000 лв. 

 

ВАЖНО: Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от 

една от изброените дейности, но не повече от левовата стойност на 7 000 евро. 



 

Какъв е начинът за кандидатстване и изплащане на помощта  
Кандидатите подават в общинските служби по земеделие (ОСЗ) „ЗАЯВЛЕНИЕ за 

подпомагане/ЗАЯВКА за плащане за кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 1“ (Приложение № 

4 от НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно 

подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено 

засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 – 2020“) по: 

✓ постоянен адрес на кандидата – физическо лице; 

✓ адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. 

 

Заявлението за подпомагане се разпечатва в 2 екземпляра и се подписва от 

кандидата/упълномощеното лице. Всяко заявление получава входящ номер, който се 

генерира автоматично. Датата на разпечатване и подписване на заявлението се счита за 

дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ – РА. 

 

Един екземпляр от заявлението се предоставя на кандидата или на упълномощеното от 

него лице, а вторият екземпляр се предоставя на ДФЗ – РА, като ОСЗ са длъжни да 

предоставят заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи на отдел 

„Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) при ОД на ДФЗ в областта, 

в която се намира ОСЗ. Служител на ОПСМП проверява предоставените документи за 

окомплектованост и легитимност. 

 

ВАЖНО: Един земеделски стопанин може да подаде САМО ЕДНО заявление за 

подпомагане/плащане по избраната от него подмярка на мярка 21. 

 

ВАЖНО: Когато при проверката се констатират непълноти или несъответствия, 

служител на ОПСМП уведомява кандидата на посочения от него в заявлението 

телефон. Кандидатът следва в рамките на определения със заповедта на 

изпълнителния директор на ДФЗ краен срок да се яви в ОПСМП и да отстрани 

откритите непълноти или несъответствия. В случай че кандидатът за подпомагане 

не се яви в указания срок в ОПСМП за отстраняване на непълнотите или 

несъответствията, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане и 

неговото администриране се прекратява. 

 

След извършване на съответните административни проверки от страна на ДФЗ – РА, 

одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка. 

ДФЗ – РА  изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма, в които е 

посочен размерът на намалената или отказаната финансова помощ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Подпомагани култури 

 

 
Код на културата 

 
Група култури 

Група 

култура по 

подмярка 

224010-ягоди Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ  

 

 

 

 

 
Плодове 

224020-малини Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

221010-ябълки Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

221020-круши Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222030-кайсии/зарзали Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222040-череши Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222050-вишни Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222020-праскови/нектарини Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

222010-сливи Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

212000-Десертни лозя Десертни-ЛОЗЯ 

150000-КАРТОФИ Картофи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленчуци на 

открито 

 
144010-лук 

Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
144020-чесън 

Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
143010-моркови 

Кореноплодни зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
142010-главесто зеле 

Листностъблени зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
141070-дини 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
141080-пъпеши 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
141013-домати на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
141043-краставици на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
141045-корнишони на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

 
141030-патладжан 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 



 

 
141023-пипер на открито 

Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

181010-домати - оранжерийно 

производство 

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

 

 

Оранжерийни 

зеленчуци 

181040-краставици - оранжерийно 

производство 

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

181030-пипер - оранжерийно 

производство 

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

 

 

231010-маслодайна роза 

Медицински и Ароматни култури- 

МНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И 

АРОМАТНИ КУЛТУРИ 

Маслодайна 

роза 

211000-Винени лозя Винени-ЛОЗЯ Винени лозя 

161000-Цветя,отглеждани за рязан 

цвят 

Цветя,отглеждани за рязан цвят-ЦВЕТЯ И 

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декоративни 

растения 

162000-Цветя,отглеждани за 

луковици 

Цветя,отглеждани за луковици-ЦВЕТЯ И 

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

 
163000-Саксийни култури 

Саксийни култури-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ 

РАСТЕНИЯ 

 
164000-Декоративни храсти 

Декоративни храсти-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ 

РАСТЕНИЯ 

 
165000-Други декоративни растения 

Други декоративни растения-ЦВЕТЯ И 

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ 

 
176000-Цветя 

Цветя-ПЛОЩИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 

 
186100-цветя 

Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

186000-Цветя и декоративни 

растения 

Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ 

ПЛОЩИ 

243000-Разсадници за декоративни 

растения 

Разсадници за декоративни растения- 

РАЗСАДНИЦИ 

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 7 

август 2020 г. въз основа на публикувана в Държавен вестник Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за 

прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни 

предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания на Наредба № 2 от 5 август 

2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки 

и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, публикувана в бр. 70 на ДВ на 7 

август 2020 г. 

Запознайте се с посочените в резюмето ПРИЛОЖЕНИЯ 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692
https://dv.parliament.bg/DVPics/2020/70_20/70_zem_pril.pdf

