
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

 
 

 

У К А З А Н И Я 

 

за предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски 

производители за напълно пропаднали площи  

 

 

На основание Решение на Европейската комисия от 17.10.2007 г. за одобряване на 

държавна помощ за България № 554/2007 г. за компенсиране на загуби на земеделските 

производители за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия  или 

неблагоприятни климатични условия, чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 1, б. „а” от 

Закона за подпомагане на земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие” 

предоставя: 

 

Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за 

напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или 

неблагоприятни климатични условия 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА 

1. Държавната помощ се предоставя за напълно (100%) пропаднали площи, засети със 

земеделски култури, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични 

условия. 

 

2. Държавната помощ е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на 

дадената култура през съответната стопанска година. Действителните разходи се 

изчисляват на база на технологична карта, която включва разходите за засяване, 

напояване, наторяване, разораване и др., без разходите за прибиране на реколтата. 

 

3. Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба №3 

от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.  

  

 

ІІ. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА 

1. Природното бедствие или неблагоприятно климатично условие се обявява с акт на 

Министъра на земеделието и продоволствието. 

 

2. Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице сформира 

експертни комисии за извършване на оценка на състоянието на площите, засети със 

земеделски култури, на отделните земеделски производители. Експертните комисии 

извършват проверки на място и издават констативни протоколи. 

 

3. Лицата по т.3 от Раздел І „Общи условия за предоставяне на помощта”, които имат 

издадени констативни протоколи подават молба за подпомагане. Към молбата се 

прилагат следните документи:  

а/ заверена регистрационна карта за регистрация като земеделски производители; 



б/ удостоверение  за актуално състояние на съдебната, респективно търговската 

регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци; 

в/ оригинален констативен протокол за напълно пропаднали площи вследствие на 

природно бедствие или неблагоприятно климатично условие. 

 

4. Министерството на земеделието и храните определя средния за страната размер на 

действителните разходи за съответната стопанска година за земеделски култури. 

 

5. Размерът на държавната помощ за земеделски култури за единица пропаднала площ 

(декар) се определя с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. 

 

6. Въз основа на решението по т.5 от настоящия раздел, Държавен фонд „Земеделие” 

определя размера на държавната помощ за всеки индивидуален земеделски 

производител . 

 

7. Сроковете за кандидатстване и изплащане на държавната помощ през съответната 

стопанска година се определят с решение на Управителния съвет на Държавен фонд 

„Земеделие”. 

 

ІІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКАТА 

1. Държавната помощ се предоставя от момента на одобряването на схемата от страна 

на Комисията до 1 ноември 2010 г. 

 

 

 
 


