
 

 

РЕЗЮМЕ 

По подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и 

средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на 

производители COVID 3” от ПРСР 2014- 2020 
 

 

Кой може да кандидатства  
Допустими кандидати са:  

✓ микро, малки или средни предприятия (МСП), съгласно Закона за малките и 

средни предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно 

определението за МСП (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), осъществяващи преработка 

на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС, или на памук, с 

изключение на рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде 

продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение. 

✓ групи и организации на производители, които са МСП и осъществяват преработка, 

предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в 

приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти и  признати 

по реда на: Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на 

организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации 

на производители и междубраншови организации и групи производители; Наредба 

№ 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за 

признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови 

организации в сектора на млякото и млечните продукти или  Наредба № 11 от 2007 

г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и 

зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение 

на одобрените оперативни програми. 

 

ВАЖНО:  

I. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатите трябва да: 

1. са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския 

закон или Закона за кооперациите; 

2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност; 

3. докажат спад в нетните приходи от продажби на преработени селскостопански 

продукти с най – малко 20 % по данни за периода март - юни на 2020 г., спрямо 

периода март - юни на 2019 г.; 

4. отговарят на изискванията за МСП по ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 

г. относно определението за МСП. Кандидатите са длъжни да удостоверят, че са МСП 

като попълнят и представят към заявлението за подпомагане Декларация за 

обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на 

икономиката и енергетиката; 

5. са регистрирани или одобрени по Закона за храните, където е приложимо.  



 

II. При подаване на заявление за кандидатстване на база средносписъчен брой на 

персонала за периода март-юни 2020 г. НЕ СЕ ИЗИСКВА доказване на спад в 

нетните приходи от продажби на преработени селскостопански продукти с най-

малко 20 %.  

III. Групи/организации на производители могат да докажат спад в нетните приходи 

и от реализация на селскостопански продукти. 

Кои са производствените сектори  

Финансова помощ се предоставя в следните производствени сектори, свързани с 

преработката/маркетинга на селскостопански продукти: 

✓ мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 

мляко и млечни продукти; 

✓ месо и месни продукти; 

✓ плодове и зеленчуци, включително гъби; 

✓ пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 

✓ зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

✓ растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 

✓ технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи 

изделия, захар и сладкарски изделия; 

✓ готови храни за селскостопански животни (фуражи). 

 

ВАЖНО:  

❖ Финансово подпомагане не се предоставя за дейности свързани с риба и рибни 

продукти, гроздова мъст, вино и оцет. 

❖ За избягване на двойно финансиране между ПРСР 2014-2020 и Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, финансова помощ не 

могат да получат кандидати, извършващи дейност по преработката/маркетинга 

на селскостопански продукти извън описаните сектори. 

Какви са допустимите за финансиране дейности  

За допустимите за подпомагане кандидати финансовата помощ се предоставя под 

формата на: 

1. еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи 

от реализация на преработени селскостопански продукти от секторите за 2019 година, а 

за групи/организации на производители - и/или нетни приходи от реализация на 

селскостопански продукти от секторите по чл. 12, ал. 3 за 2019 година  или 



 

2. еднократно платима сума на база заето лице, приравнено към средносписъчния брой 

на персонала за периода март-юни 2020 година свързан с дейностите по преработка на 

селскостопански продукти от секторите. 

Какъв е % на подпомагане  

Финансовата помощ е в размер на 100% от определените за допустими за подпомагане 

разходи, предоставя се под формата на еднократно плащане по подадено заявление за 

подпомагане (което има характер и на искане за плащане). 

Какви са финансовите условия за подпомагане   
За кандидати допустими за подпомагане финансовата помощ се предоставя под формата 

на: 

1. еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни 

приходи от реализация на преработени селскостопански продукти от 

горепосочените сектори за 2019 г., а за групи/организации на производители – и/или 

нетни приходи от реализация на селскостопански продукти от горепосочените 

сектори за 2019 г., ИЛИ 

2. еднократно платима сума от 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средно 

списъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г., свързан с дейностите 

по преработка на селскостопански продукти от горепосочените секторите, по данни 

от НАП. 

 

ВАЖНО: Финансова помощ се предоставя САМО по едно от посочените 

направления, като НЕ СЕ ДОПУСКА ТЯХНОТО КОМБИНИРАНЕ. 

 

❖ 500 евро е  минималният допустим размер на финансовата помощ за едно заявление 

за подпомагане и един кандидат. 

❖ 50 000 евро е максималният допустим размер на финансовата помощ за един 

кандидат. 

 

При изчисляване на спада в нетните приходи от продажби се взима предвид 

средноаритметичния нетен приход за периода март - юни на 2020 г. спрямо периода 

март - юни на 2019 г. 

 

➢ В случай на кандидати, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или 

развитие на селскостопански продукти едновременно в секторите и такива извън тях, 

намалението в нетните приходи ще се изчислява от размера на тези по посочения 

сектор. 

(Данните за наетите лица и броя отработени от тях часове се предоставят на ДФЗ-РА 

от НАП и се базират на данните, подадени от кандидатите с попълването на 

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ на НАП). 

 



 

➢ Средносписъчен брой на заетите лица за определяне на плащането, се формира като 

сбор от работните часове на всички наети лица в секторите, при 8 часов работен ден 

и осреднено 21 работни дни за всеки от месеците в периода март-юни 2020 г. 

 

➢ При изчисляване на максималния допустим размер на финансовата помощ за 

кандидати, извършващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в 

продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук се отчитат максималните 

размери и натруването на минимални помощи, предоставени на територията на 

Република България в рамките на едно и също предприятие съгласно чл. 3 и 5 на 

Регламент   № 1407/2013, както и условието на чл. 1, параграф 2 на същия регламент. 

 

➢ В случай че допустимият размер на финансовата помощ по подадените 

заявления за подпомагане надхвърля бюджета по подмярката, определен в 

заповед, финансовата помощ по заявленията се намалява пропорционално до 

размера на разполагаемия бюджет по съответната заповед. 

 

➢ Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 3 подават заявление за 

подпомагане съгласно приложение № 6 в ОД на ДФЗ по местонахождение на 

предприятието или по адрес на седалище на юридическото лице. 

Какъв е начинът за кандидатстване и изплащане на помощта  
Кандидатите подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на 

ДФЗ) по местонахождение на предприятието ИЛИ по адрес на седалище на 

юридическото лице „ЗАЯВЛЕНИЕ за подпомагане/ ЗАЯВКА за плащане за 

кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3“ (Приложение № 6 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, тук „НАРЕДБА № 2“) заедно с изискуемите 

документи. 

 

ВАЖНО: Един земеделски стопанин, допустим за подпомагане по подмярка 21.1 

или подмярка 21.2 или по подмярка 21.3, може да подаде САМО ЕДНО заявление 

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

Длъжностно лице от ОД на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на 

кандидата.  

При липса или нередовност на документите длъжностното лице от ОД на ДФЗ връща 

документите на кандидата заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите. В 

тези случаи кандидатът има право в рамките на определения със заповедта на 

изпълнителния директор на ДФЗ краен срок да подаде заявление за подпомагане, 

придружено с документите. Приетите заявления за подпомагане получават 

идентификационен номер с отбелязана дата на подаване. 

 

ВАЖНО: В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на 

заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА, уведомява с мотивирано писмо 



 

кандидатите, които в срок до 10 работни дни от уведомяването могат да отстранят 

констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на 

допълнително изисканите документи. Представените след този срок данни и/или 

документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ – РА, не се вземат 

предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане. 

 

ДФЗ- РА изпраща на кандидатите уведомителни писма с посочен размер на изплатената 

или отказаната финансова помощ. 

Кои са  необходимите документи за кандидатстване  
Към заявлението за подпомагане кандидатите прилагат следните документи: 

1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават 

лично от кандидата;  

2. Удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на кандидата; 

3. Декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по образец, утвърден от 

министъра на икономиката и енергетиката; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1 (по образец Приложение № 

2 от Наредба № 2); 

5. Удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителни 

икономически дейности на кандидата;  

6. Отчет за приходите и разходите (ОПР) за 2019 г.  и ОПР за 2019 г., включващи само 

продуктите от описаните сектори; 

7. ОПР за периода март-юни 2019 г. и за периода март-юни 2020 г.; 

8. ОПР за периода март-юни 2019г. и периода март-юни 2020г., включващи само 

продуктите от описаните сектори; 

9. Синтетична оборотна ведомост за периода март–юни 2019 г. и периода март-юни 

2020 г.; 

10. Аналитична оборотна ведомост за периода март-юни 2019 г. и периода март-юни 

2020г., включващи само продуктите от описаните сектори; 

11. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО; 

12. Декларация за минимални помощи (представя се от кандидати, които извършват 

преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение 

№ І от ДФЕС или памук (по образец Приложение № 7 от Наредба № 2). 

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

