
 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

По подмярка 21.2 “Извънредно временно подпомагане за земеделските 

стопани COVID 2” от ПРСР 2014-2020 

 

 

 

Кой може да кандидатства  

Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани, регистрирани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г., които са:  

✓ кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 

2019 и Кампания 2020 или 

✓ бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР  2014-2020 

година. 

 

ВАЖНО: Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. 

които отглеждат свине и/или птици са допустими за подпомагане в случай, че са 

кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по 

схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 

отношение към птиците” и/или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към свинете. 

 

Какви са допустимите за финансиране дейности  

За допустимите за подпомагане кандидати финансовата помощ се предоставя на база 

средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г., по данни предоставени 

от Националната агенция за приходите (НАП). 

❖ Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани, осъществяващи дейност по 

отглеждане на: свине, птици и селскостопански култури, различни от тези в 

приложение № 1. 

❖ Не се подпомагат дейности в земеделски стопанства отглеждащи свине и птици, в 

които има регистрирани огнища на заразни болести през календарната 2020 г. до 

началото на прием за кандидатстване, съгласно данни предоставени от Българската 

агенция по безопасност на храните. 

 

 

 



 

Какви са финансовите условия за подпомагане   
За кандидати, допустими за подпомагане, финансовата помощ се предоставя за лице 

заето в стопанство, приравнено към средно списъчния брой на персонала в съответствие 

със Списък на кодовете на икономическите дейности (КИД), посочени в Приложение № 

3 и е в размер на: 

✓ 30 лв. за едно заето лице приравнено към средно списъчния брой на персонала – 

за кандидати, отглеждащи селскостопански култури; 

✓ 245 лв. за едно заето лице приравнено към средно списъчния брой на персонала - 

за кандидати отглеждащи свине; 

✓ 430 лв. за едно заето лице приравнено към средно списъчния брой на персонала - 

за кандидати отглеждащи птици. 

 

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

от изброените по-горе дейности, но не повече от левовата равностойност на 7 000 

евро. 

 

❖ Средносписъчен брой на заетите в стопанството лица за определяне на 

плащането, се формира като сбор от работните часове на всички наети лица в 

стопанството по съответния КИД съгласно Приложение № 3, при 8 часов работен 

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

година.  

 

❖ Данните за наетите лица по КИД и броя отработени от тях часове се предоставят 

на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) от НАП и се 

базират на данните, подадени от кандидатите с попълването на Декларация 

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

 

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.  


