
  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
 
 

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И РЕГУЛАЦИИ”  
 

ОТДЕЛ “ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ”  



НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

І. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “DE MINIMIS” ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ СЕКТОР 

“ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” 



ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 

 Държавна помощ “de minimis” се прилага 
в съответствие с: 

 
 Регламент (ЕО) №1535/2007 г. на Комисията от 20 

декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 
от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора 
на производството на селскостопански продукти; 

 
 Чл. 12, ал. 1 и чл. 2, т. 1, буква “а”  от Закона за 

подпомагане на земеделските производители. 

 



 ЦЕЛ И ФОРМА НА ПОМОЩТА: 

 

 Целта на помощта е подпомагане на земеделските 

производители от сектор “Плодове и зеленчуци” в 

обичайната им дейност по производството на първични 

селскостопански продукти. 

 
 Помощта се предоставя под формата на директни 

плащания по сметката на земеделските производители 

сключили договор с ДФ “Земеделие”.  



БЕНЕФИЦИЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ: 
 

 

 Помощта се предоставя на земеделски производители от сектор “Плодове и 
зеленчуци”, отговарящи на следните условия: 

 
 Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските производители. На подпомагане подлежат регистрираните до 31.07.2012 г.; 

 

 Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона 
за търговския регистър; 

 

 Да нямат изискуеми задължения към ДФ “Земеделие”. При наличие на такова то се прихваща от 
дължимата сума; 

 

 Да нямат задължения към Държавния поземлен фонд;  

 

 Да не са предприятия в затруднение; 

 

 Да са производители,отглеждащи: 

 Плодове и зеленчуци(полско производство) – минимум 1 декар размер на стопанството; 

 Зеленчуци(оранжерийно производство) и гъби “Печурка” – без праг. 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

ПАРАМЕТРИ НА ПОМОЩТА: 
 

 Подпомагат се земеделски производители от сектор “Плодове 

и зеленчуци” ангажирани с отглеждането на следните култури: 

 

 Зеленчуци – домати (полско и оранжерийно производство), 

краставици (полско и оранжерийно производство), пипер, 

моркови, дини, пъпеши, лук-зрял, главесто зеле и гъби 

“Печурка” 

 Плодове – ябълка, праскова, кайсия, череша, слива, вишня и 

круша. На подпомагане подлежат и площи с неплододаващи 

насаждения. 



 
 

ПАРАМЕТРИ НА ПОМОЩТА: 
 

  

Допустими разходи за подпомагане по помощта: 

 

 Плодове и зеленчуци: 
 Закупуване на семена, разсад, минерални торове, продукти за 

растителна защита и поливна вода. 

 

 Гъби “Печурка”: 
 Закупуване на мицел, компост, торф и слама. 

 
  

  



ПАРАМЕТРИ НА ПОМОЩТА: 
 

  

 Максимален интензитет на помощта:  

 
 Общият размер на предоставените на един земеделски 

производител средства не може да надхвърля левовата 
равностойност на 7 500 евро (14 668.70 лв.) в рамките на три 
последователни данъчни години;  

 

 Окончателната сума за подпомагане на хектар/декар за плодове и 
зеленчуци се определя с Решение на УС  на Фонда след 
приключване на срока за подаване на заявленията; 

 
 Размерът на помощта за производителите на гъби “Печурка” се 

определя на/до 3 лв. на квадратен метър стелажна площ 
еднократно за годината.  

 



РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

 Земеделските производители кандидатстват в Областните дирекции на ДФ 
“Земеделие”, отдел “Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане”(“ПСМП”); 

 

 Областната дирекция оформя документите в съответствие с Указанията за 
предоставяне на помощта; 

 

 ДФЗ предоставя на МЗХ обобщена информация от подадените заявления 
за определяне размера на помощта на хектар/декар; 

 

 Одобрените кандидати сключват договор за подпомагане; 

 

 Отдел “ПСМП”, след подписване на договора от двете страни, нарежда 
сумата по посочената сметка на земеделския производител. 

 

ПАРАМЕТРИ НА ПОМОЩТА: 
 



 
 
 

МАКСИМАЛЕН БЮДЖЕТ НА ПОМОЩТА: 

 

 Сектор “Плодове и зеленчуци” – 8 млн. лв.; 

 

 Гъби “Печурка” – 527 700 лв. 

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

 Срок за подаване на заявленията в отдел “ПСМП” към областните 
дирекции на ДФ “Земеделие” – от 03.09.2012 г. до 21.09.2012 г.; 

 

 Срок за сключване на договорите – от 08.10.2012 г. до 17.10.2012 г.; 

 

 Срок на изплащане на средствата – до 22.10.2012 г. 

  

ПАРАМЕТРИ НА ПОМОЩТА: 
 



ПАРАМЕТРИ НА ПОМОЩТА: 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


