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У К А З А Н И Я 

 

за предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на  

земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствие на  

настъпили неблагоприятни климатични условия – наводнение и градушка през 

2010 г. 

 

 

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, Решение на ЕК от 20.07.2010 г. за изменение на 

държавната помощ за България № 131/2010, чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 1, б. „а” 

от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния 

съвет от 22.12.2009 г. , Държавен фонд „Земеделие” предоставя: 

 

Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители 

за напълно пропаднали площи засети със земеделски култури, реколта 2010 г. в 

следствие на настъпили неблагоприятни климатични условия – наводнение и 

градушка 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА 

 

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

земеделски култури, вследствие на неблагоприятни климатични условия: 

НАВОДНЕНИЕ - 100% пропаднали площи (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, 

царевица за зърно, слънчоглед, зимна маслодайна рапица, репко, кориандър, грах, 

грахова смеска, люцерна, тютюн, спанак, салати, картофи, чесън, дини, сливи, кайсии, 

бадеми, малини и ягоди) 

ГРАДУШКА - 100% пропаднали площи (пшеница, ечемик , царевица за зърно,  

техническо сорго, просо, слънчоглед, зимна маслодайна рапица, дини, тикви, малини и 

лозя).   

 

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, 

сушене и транспорт на продукцията. 

 

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.  

 

4. Земеделският производител – юридическо лице или едноличен търговец следва да 

бъде пререгистриран в Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския 

регистър (ЗТР) и да посочи единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на чл. 

23 от ЗТР. 

 

5. Във връзка с чл.11, т. 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006, Държавната помощ се 

намалява с 50 %, освен ако се предоставя на земеделски стопани, които са сключили 

застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или 



  3   

свързаните с производството им доходи и статистически най-честите климатични 

рискове в страната или региона. 

 

6. Земеделските производители са длъжни да декларират получени плащания от 

застрахователна компания за застрахователно събитие – наводнение и градушка през 

2010 г. 

 

 

ІІ. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА 

 

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

Министъра на земеделието и храните. 

 

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

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

земеделски култури, на отделните земеделски производители. Експертните комисиите 

извършват проверки на място и издават констативни протоколи в срока, определен в 

заповедта на Министъра на земеделието и храните. 

 

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

издадени констативни протоколи подават заявление за подпомагане. Към заявлението 

се прилагат следните документи:  

а/ заверена  регистрационна  карта за регистрация като земеделски производител за 

2010 г. и 2011 г. и извлечение от ИСАК, удостоверяващо земеделските парцели 

обработвани от съответния земеделски производител през 2010 г. 

б/ оригинален констативен протокол за напълно пропаднали площи в следствие 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 по 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 31 декември 2013 г.  

 

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 11.11.2010 г. са определени 

следните срокове: 

  

1.1. Началната дата за кандидатстване: 1-ви февруари 2011 г. 

1.2. Крайна дата за прием на документи в отдел „ПСМП” на съответната ОД на ДФ 

„Земеделие”: 31-ви март 2011 г. 

1.3. Крайната дата за подписване на заявления в ЦУ и изплащане на средствата - 29-ти 

април 2011 г. 
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С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 06.12.2010 г. за компенсиране 

на загубите на земеделските производители за напълно пропаднали площи засети със 

земеделски култури, реколта 2010 г., в следствие на настъпили неблагоприятни 

климатични условия – наводнение и  градушка са разпределени  2 832 882 лв. 

 

Разпределението по култури е както следва: 

 

- за пшеница –    36.05 лв. на декар; 

- за ечемик (зимен и пролетен) –  25.44 лв. на декар; 

- за царевица за зърно –   37.52 лв. на декар; 

- за слънчоглед –   31.90 лв. на декар; 

- за маслодайна рапица –   35.08 лв. на декар; 

- за техническо сорго –   33.40 лв. на декар; 

- за просо –     31.52 лв. на декар; 

- за малини –     25.60 лв. на декар; 

- за лозя –     57.58 лв. на декар; 

- за дини –     69.44 лв. на декар; 

- за тикви –     61.46 лв. на декар; 

- за тритикале –    34.16 лв. на декар; 

- за ръж –     28.58 лв. на декар; 

- за овес –     23.54 лв. на декар; 

- за репко –     21.86 лв. на декар; 

- за кориандър –    28.22 лв. на декар; 

- за грах –     35.14 лв. на декар; 

- за люцелна –    17.34 лв. на декар; 

- за тютюн  –     80.53 лв. на декар; 

- за смеска-тритикале/грах –  26.22 лв. на декар; 

- за сливи  –     32.20 лв. на декар; 

- за кайсии –     33.40 лв. на декар; 

- за ягоди –     22.68 лв. на декар; 

- за спанак –     65.86 лв. на декар; 

- за салати –     81.48 лв. на декар; 

- за картофи –             181.06 лв. на декар; 

- за чесън –              204.68 лв. на декар; 

- за бадеми –     28.20 лв. на декар; 

 

 


