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Към момента в Държавен Фонд „Земеделие” за 2014г. са приключили
следните помощи и схеми за подпомагане:
I. Подаване на заявления за кампания 2014г. по Директни плащания
на площ- подадени са близо 137 хиляди заявления по всички схеми и
мерки , за които фермерите можеха да кандидатстват за 2014 г.
II. „ Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители,
свързани с изпълнението на мерки по „Национална програма от мерки
за контрол на Доматения миниращ молец- Tuta absoluta Meirick”
2014г.
III. Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при
застраховане на селскостопанска продукция през 2014 г.- Помощта се
предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на
земеделски производители от сектор „Плодове и зеленчуци” при
застраховане на земеделска продукция максимален бюджет на помощта –
600 000лв.

IV. „Помощ за насърчаване на производството и използването на
висококачествени семена” през 2014г.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в
растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен
материал по реда на чл.28 на Закона за посевния и посадъчен материал,
чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Одобрен годишен бюджет –
1 000 000лева
V. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за
контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период
през 2014 г.- Помощта се предоставяше под формата на субсидирани
услуги за компенсиране на част от разходите на земеделските
производители отглеждащи семкови и костилкови овощни видове, по
закупуване на средства за растителна защита за контрол на вредители в
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трайните насаждения през зимния период. Бюджета на помощта беше в
размер на 800 000 лв.
VI. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за
контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи
(Elateridae)” през 2014 г.
VII. Държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне
с последствията от нестабилните климатични условия през 2013 и
началото на 2014 г. – бюджета на помощта 1 380 000лв, по 3,45лв на
пчелно семейство
VIII. Държавна помощ de minimis за изхранване на преживни животни
едър и дребен рогат добитък от основни стада за 2014г – изплатени
близо 15 млн.лв.
IX. Помощ за водене на родословна книга и за определяне
продуктивността и генетичните качества на животните през 2014г.
1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия- животновъди
чрез предоставяне на субсидирани услуги от одобрени развъдни
организации, по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството
Периодът на прилагане на схемата е до 31.12.2014г. , максимален бюджет
3 000 000 лв
Подадени са 1 833 заявленията по „Националната програма по
пчеларство за тригодишния период 2014-2016г.
Към настоящия момент са актуални следните схеми:
І. „Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски
производители за напълно пропаднали площи в резултат на
природни бедствия или неблагоприятни климатични условия
настъпили през 2013 г.
1.Стартира прием на заявления по схема за Държавна помощ за
компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно
пропаднали площи в резултат на природни бедствия или
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неблагоприятни климатични условия настъпили през 2013 г.
Финансовият ресурс по схемата възлиза на 4 374 850 лв.
2. Държавната помощ е до 80% от действителните разходи за
отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година.
Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на утвърдения
бюджет по схемата, с решение на УС на ДФ”Земеделие” се определя
коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на
всеки заявител.
3. Срокове за прилагане:
 Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните
дирекции на ДФ”Земеделие”: от 10 юли до 01 август 2014 г.
 Срок за изплащане на средствата: до 15 септември 2014 г.
ІІ. „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти
за хуманно отношение към птици” за 2014 г.
1. Финансовият ресурс по схемата за изплащане на втори транш е в
размер на 2.5. млн. лв.
2. Срокове за прилагане:
 Срок за подаване на заявления за втори транш: от 14 юли до 31 юли
2014 г.
 Срок за сключване на анексите и изплащане на средствата: до 28
август 2014 г.
ІІІ. „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти
за хуманно отношение към свине” за 2014 г.
1. Финансовият ресурс по схемата за изплащане на втори транш е в
размер на 2.5. млн. лв.
2. Срокове за прилагане:
 Срок за подаване на заявления за втори транш: от 14 юли до 31 юли
2014 г.
 Срок за сключване на анексите и изплащане на средствата: до 28
август 2014 г.
ІV. Държавна помощ de minimis за производство на ориз през
2014 г.
1. Финансовият ресурс за предоставяне на помощ de minimis за
производство на ориз през 2014 г. е в размер на 250 000 лв. Подпомагането на
единица площ е до 7.20 лв. на декар засят с ориз. Средствата се предоставят за
закупуване на поливна вода от „Напоителни системи”.
2. Срокове за прилагане:
 Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП”: от 21.07.2014 г. до
08.08.2014 г.
 Срок за сключване на договори и изплащане на средствата: до
28.08.2014 г.
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V. Държавна помощ de minimis за производство на памук през
2014 г.
1. Финансовият ресурс за предоставяне на помощ de minimis за
производство на памук през 2014 г. в размер на 100 000 лв. Подпомагането на
единица площ е до 580 лв. на хектар засят с памук.
2. Срокове за прилагане:
 Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” - от 25.08.2014 г. до
30.09.2014 г.;
 Срок за изплащане на средствата - до 24.10.2014 г.
VІ. Държавна помощ за участие в изложения през 2014 г.
1. Финансовият ресурс за участие в изложения е както следва:
 „Помощ за участие в изложения по биволовъдство” за 2014 г. в размер на 15
000 лв.
 „Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение - гр. Сливен” за
2014 г. в размер на 40 800 лв.
 „Помощ за участие в Национално изложение по млечно говедовъдство –
Черношарена порода в гр. Сливен”за 2014 г. в размер на 35 000 лв.
 „Помощ за участие в изложения на коне ” за 2014 г. в размер на 43 500 лв.
 „Помощ за участие в киноложки изложби” за 2014 г. в размер на 15 000 лв.
 „Помощ за участие в изложения за промотиране на плодове и зеленчуци” за
2014 г. в размер на 24 643 лв.
2. Срокове за прилагане:
 Срок за подаване на заявление в ОД на ДФ”Земеделие”, сключване на
договор и изплащане на помощта – до 25.07.2014 г. (след утвърждаване на
указанията).
VІІ. Държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделските
стопани, свързани с изпълнение на мерки по Държавната профилактична
програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животнтие за
2014 г.
1. Утвърден е финансов ресурс за 2014 г. по схемата на Държавна помощ за
компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на
мерки по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животнтие в размер на 10 млн. лв.
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КРЕДИТНА СХЕМА НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ИНВЕСТИЦИИ
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Цел на схемата
Стимулиране на инвестиционния процес в областта на селското
стопанство, повишаване на конкурентоспособността и качеството на
произведената селскостопанска продукция, посредством предоставяне на
кредитен ресурс за реализация на проекти в следните направления:
2.1. Растениевъдство – създаване, възстановяване и отглеждане на
трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство;
2.2. Животновъдство – създаване и оборудване на животновъдни
ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни;
2.3. Техническо обезпечаване - закупуване на техника, оборудване и
инвентар, използвани в селското стопанство.
ПРСР 2007-2013
От 14.07.2014г. до 01.08.2014г в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”
Започна прием на проекти по Мярка 226 „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности”/ по Наредба №
20/07.07.2008г./ и мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи”/по наредба № 22/07.07.2008/ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г.
По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности”, се подпомагат проекти, които допринасят за
постигане целите на мярката ,а именно:
- възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други
природни бедствия;
- въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване
на опасността от пожари
Осигурената финансовата помощ за приетите заявления по мярка 226 в
периода на прием е 15 460 000 евро.
По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”,
финансовата помощ е в размер на 5 млн.евро.
Подпомагат се проекти, които допринасят за увеличаване на лесистостта
в равнинните райони; намаляване на ерозията и предпазване на земята
от маргинализация; подобряване на водния баланс в подкрепените
територии.
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