
 

 

РЕЗЮМЕ 

По подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските 

стопани COVID 1” 

 

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.), които отговарят 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 по чл. 18, т. 9-15 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за 

прилагане на схемите за директни плащания (Обн. ДВ. бр.16 от 2015 г.) (Наредба 

№ 3 от 2015 г.),  през Кампания 2020 г. и/или не повече от размера на заявената 

площ по СЕПП през Кампания 2020 г. за културите, които не се подпомагат по 

схемите по чл. 18, т. 9-15 от същата наредба или 

b. одобрените площи по мерките от ПРСР 2014-2020 г. 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 по чл. 18, т. 1-8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015, 

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 г. 

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 г. 

3. „Пчеларство“: 



 

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

2019 г., но не повече от наличния брой пчелни семейства в Интегрираната 

информационна система на БАБХ- ВетИС към 13 май 2020 г., или 

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

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

но не повече от наличния брой пчелни семейства в Интегрираната 

информационна система на БАБХ- 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  
Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление за подпомагане за 

съответната подмярка в Областните служби „Земеделие“ по: 

✓ постоянен адрес на кандидата – физическо лице; 

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

 

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

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

 

 

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 5 

август 2020 г.  


