
Текущи приеми по схеми и мерки, прилагани от ДФ „Земеделие“  

към 22.6.2015 г. 
 

КРЕДИТИРАНЕ Срокове   

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство Указания целогодишно 

Кредитиране на одобрени проекти по мерки Б и Г на Националната 

програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 Указания и документи 

До  31.07.2015 г.  

Кредитиране на проекти по Схемата за държавна помощ „Инвестиции за 

изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско 

оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни 

доставки на малки количества суровини и храни от животински 

произход”  Указания и документи 

До 31.12.2020 г.  

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ  
Схема Помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения 

и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, 

осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и 

храни от селскостопански животни” 

До 31.12.2020 г.  

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с 

изпълнение на мерки по „Националната програма от мерки за контрол на 

Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” 

До 30.09.2015 г.  

Схема за държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите за 

справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 

2014 и началото на 2015 г.  

 Кандидатстване  

 Сключване на договори и изплащане на сумите   

 

 

 

 10÷30.06.2015 г. 

 13÷31.07.2015 г. 

СХЕМИ ЗА ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ 
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския 

сектор 2014-2018 г. - мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“  

Бюджет: 2 544 680.62 лева. 

По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и 

конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за 

управление на лозята. Могат да кандидатстват собственици, арендатори 

или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско 

стопанство. 

Заявки за авансово плащане по мярката за преструктуриране и 

конверсия на лозя се подават след 10-ия ден от датата на сключване на 

договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По 

тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена 

за инвестицията, ако реализацията на проекта е започнала. 

Нормативна база и заявления за кандидатстване   

 От 29.6.2015 г. до 

09.7.2015 г.  

Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния 

период 2014-2016 

Пчеларите от областите Разград, Русе и Силистра, изпълнили 

инвестициите си, за които имат сключен договор с ДФЗ по мерки Б 

„Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на 

физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на 

подновяване на пчелните кошери в ЕС” следва да подават заявления за 

плащане в ОД на ДФ „Земеделие” Разград – отдел Регионална 

разплащателна агенция.  

Финансовата помощ се изплаща до 45 дни от приемането на 

заявленията.  

Образци на документи за плащане.  

Пчелари, които не са изпълнили изцяло инвестициите си по НПП, 

няма да могат да кандидатстват за същия вид през следващия прием.  

 

 

 Подаване на 

заявления за плащане: 

до 31.8.2015г. 

 

 Изплащане на 

помощта:  

до 15.10.2015г. 

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-kreditirane-programa-pchelarstvo/
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/derect-sales-schemes/
http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=4&submenuid=1218
http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014---2016/-2015---/
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
 Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ -  

подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“;   

Образци на документи за кандидатстване  

Кандидатите по тази подмярка за пръв път ще имат 

възможност да подадат своите документи и по електронен път след 

предварително получени от избрана от тях областна дирекция на ДФ 

„Земеделие” права за достъп и ползване на електронен модул. 

Кандидатите по подмярка 6.1. могат да ползват безвъзмездно 

услугите на Национална служба за съвети в земеделието за изработване 

на безплатен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно 

изискванията на ПРСР 2014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за 

прилагане на подмярка 6.1. Безплатните съветнически услуги могат да се 

ползват през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите 

в стопанството в случай на одобрение на проекта.  

 

29.6÷24.7.2015 г.  

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 

ВСИЧКИ РАЗПЛАЩАНИЯ ПО ПРСР 2007-2013 ТРЯБВА  

ДА ПРИКЛЮЧАТ ДО 31.12.2015 Г. 
Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15.10.2015 г., като 

стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за 

подаване на заявка за плащане.  

Всички изпълнители следва да приключат дейностите по старата Програма в срок до 

15.9.2015 г.  

Желателно е подаването на заявки за плащане непосредствено след приключване на 

дейностите по проектите и окомплектоване на изискуемите документи, без да се изчаква 

нормативно определения краен срок. По този начин ще се гарантира разплащането на одобрените 

проекти по Програмата в съответствие със заложените срокове и ще се намали риска от загуба на 

средства.  

Предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, бенефициентите 

следва стриктно да се придържат към утвърдените образци на документите, придружаващи 

заявките за плащане, да се стремят към пълна окомплектованост; да спазват сроковете за отговор 

на уведомителните писма, с които се изискват допълнителни документи, регламентирани в 

съответната наредба по конкретната мярка; да оказват съдействие на служителите, обработващи 

документите, тъй като непредставянето в срок на изискани допълнителни документи и/или 

разяснения може да доведе до отказ за изплащане на част или на цялата финансова помощ. 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ 2015 
 Прием на заявления със санкция 1% за всеки ден закъснение  

 

 Период на задържане на животните по схема за обвързана подкрепа 

за животни (80 дни) –  

 Период на задържане на животните по схема за преходна 

национална помощ за овце и кози (100 дни)  

 Дата към която кандидатите по схемата за преходна национална 

помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 

70% от референтните животни в стопанството си. 

 до 23.06.215 г. вкл. 
 

 24.6 до 11.9.2015 г.  

 

 24.6 до 01.10.2015 г.  

 

 Към 23.06.2015 г. 

 

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

