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ОТЧЕТ
А. КРАТКОСРОЧНИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” осъществява държавното
подпомагане, в т.ч. безвъзмездна помощ и краткосрочно кредитиране, по реда и условията
на одобрени от Управителния съвет на ДФ „Земеделие” целеви субсидии и кредитни линии
със средства от Националния бюджет.
През 2017 г. дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” работи по 22 схеми за
подпомагане на земеделските стопани. По всички действащи схеми за краткосрочно
финансиране са подпомогнати 29 166 земеделски стопани, при 28 958 през предходната
година.
Общо договореният и изплатен ресурс (Приложение 1) по мерките на краткосрочно
субсидиране и кредитиране е 123 720 228 лв. (при 109 019 983 лв. през 2016 г.):





Изплатени средства под формата на субсидии – 121 273 914 лв. ( при 106 559 381 лв.
през 2016 г., 119 598 838 през 2015 г., 98 447 131 г. през 2014 г. и 82 606 304 лв. през 2013 год. ),
като е налице тенденция на нарастване делът на субсидиите, с ръст на
предоставените субсидии спрямо предходната година близо 14 %.
Изплатени средства под формата на кредити – 2 446 314 лв. (при 2 460 601 лв. през
2016 г., 2 779 670 лв. през 2015 г. и 3 048 276 лв. през 2014 год.). Налице е тенденция на спад при
кредитирането, а спрямо предходната година – на незначителен ръст.

Делът на субсидирането спрямо кредитирането по краткосрочни схеми за
подпомагане е близо 98 % от общото финансиране, като тенденцията се запазва.
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Подпомагане на сектор „Животновъдство” – 104 524 415 лв. (при 89 588 952 лв.
през 2016 г., 105 194 725 лв. за 2015 г., 84 221 281 лв. за 2014 г. и 59 736 448 лв. през 2013 г.), като
е налице ръст на подпомагане спрямо предходната година близо 17 %.
Подпомагане на сектор „Растениевъдство” (в т.ч. и кредитиране) – 19 195 813
лв. (при 16 970 429 лв. приз 2016 г., 14 404 113 лв. през 2015 г., 17 274 126 лв. за 2014 г. и
27 186 191 лв. през 2013 г.), като е налице ръст на подпомагането спрямо предходната
година над 13 %.

Финансирането на сектор „Животновъдство” възлиза на 85 % от общия усвоен
ресурс.

І. ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ
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1. Държавни помощи по Регламент (ЕС) № 702/2014
1.1. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с
изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в
трайните насаждения през зимния период.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:
третирания и 2 105 за есенни)

4 667 127 лв.
4 610 840 лв.
4 559 бр. (в т. ч. 2 454 за пролетни

Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските
стопани, отглеждащи семкови, костилкови овощни видове, ягоди и малини, по закупуване
на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на
листата при овощни видове, ягоди и малини, които се използват за контрол и ликвидиране
на вредители, и които са обект на Програмата, в трайните насаждения през зимния период
или за т.нар. „зимни пръскания”. Целта е ограничаване на загубите от разпространението на
вредители по трайни овощни насаждения (семкови и костилкови овощни видове), ягоди и
малини, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите
мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители.
Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до 2020 г.
и може да се предоставя и през 2018 г.
През 2017 г. е изплатена и сума в размер на 588 ,84 лв. за 2016 г., неплатена поради
закрита банкова сметка.
1.2. 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).




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

1 016 633 лв.
1 016 633 лв.
267 бр.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на
земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на
вредителите по култура картофи, чрез изплащане частта от разходите на земеделските
стопани. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период
до 2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.
1.3. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с
изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен
миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

1 000 000 лв.
994 315 лв.
149 бр.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на
земеделските стопани по закупуване на продукти и средства за растителна защита за
контрол и ликвидиране на вредителя по култура домат, чрез изплащане частта от разходите
на земеделските стопани. Цели се предотвратяване разпространението на неприятеля
Доматен миниращ молец - Tuta absoluta на територията на страната, чрез компенсиране на
разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти и средства за растителна
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защита за контрол и ликвидиране на нашествието на вредителя. Помощта е нотифицирана и
одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до 2020 г.
1.4. Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на
селскостопанска продукция.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

1 248 577 лв.
1 197 165 лв.
354 бр.

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до
2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.
1.5. Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за
производство на семена и посадъчен материал.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

1 200 000 лв.
1 191 574 лв.
2 бр.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството,
получили разрешение за производство на посевен материал, чрез предоставяне на
субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол (ИАСАС) и от лицата по чл.6, чл.7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името
и под контрола на ИАСАС. Целта на помощта е увеличаване на производството и
използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, зеленчукови,
маслодайни култури, картофи и тютюн, памук, овощен посадъчен материал и лозов
посадъчен материал. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов
програмен период до 2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.
1.6. Схема за предоставяне на държавна помощ за създаване и поддържане на
родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на
животните. Помощта се предоставя на земеделските производители, чрез развъдните
организации и ИАСРЖ.




Разпределен ресурс по мярката:
6 496 685 лв.
Изплатена субсидия:
6 495 570 лв.
Брой подпомогнати развъдни организации: 48 бр.

При прилагането на схемата се изиска от развъдните организации да издължат
сумите от предходната година, в резултат на направените проверки и изготвени протоколи
от ИАСРЖ. За видове и породи животни, за които няма създадена асоциация, дейностите
се извършват от ИАСРЖ. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов
програмен период до 2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.
1.7. Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали
селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни
бедствия




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

12 550 лв.
12 550 лв.
2 бр.
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Помощта се предоставя на земеделски стопани за компенсиране на материални щети
по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в сектор
„Животновъдство”, причинени от природни бедствия. Помощта е нотифицирана и одобрена
от ЕК през 2015 г. до 2020 г. и може да се предоставя и през 2017 г.
1.8. Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните, извършени през 2016 г. (01.01.30.11.2016 г.), изплатени през 2017 г.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

11 233 757 лв.
11 233 757 лв.
961 бр.

Помощта се предоставя на животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги
от ветеринарни лекари за дейностите, извършени от тях през 2016 г., които не са били
финансирани през същата година, поради ограничен финансов ресурс, като по този начин са
изплатени дължимите за периода суми на 100 %.
1.8.1. Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните през 2016 г. (01.12.-30.12.2016 г.),
изплатени през 2017 г.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

39 993 лв.
39 993 лв.
143 бр.

Помощта се предоставя на животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги от
ветеринарни лекари за дейностите, извършени от тях през 2016 г. и съгласно указанията се
изплащат през следващата година.
1.8.2. Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните през 2016 г., изплатени през 2017 г.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

23 092 лв.
23 092 лв.
2 бр.

Помощта се предоставя за извършени субсидирани услуги от ветеринарни лекари за
дейностите, извършени от тях през 2016 г. и не са платени през същата година, поради
върнат превод.
1.8.3. Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните през 2017 г.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

12 513 023 лв.
12 346 295 лв.
1 930 бр.

Помощта се предоставя на животновъди, чрез предоставяне на субсидирани услуги
от ветеринарни лекари за дейностите по идентификация на животните и извършване на
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диагностични изследвания на животните при изпълнение на Държавната профилактична
програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Подпомагат се
земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни, чрез покриване на разходите за
дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и
недопускане на заразни болести и зоонози. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през
2015 г. за нов програмен период до 2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.
1.9. Помощ за компенсиране разходите при отстраняване и унищожаване на
мъртви животни (екарисажи/инсинератори)




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

2 300 000 лв.
2 300 000 лв.
1 бр.

Помощта се предоставя за компенсиране разходи при събиране, извозване,
отстраняване и унищожаване на мъртви животни. Предоставя се чрез БАБХ на
екарисажи/инсинератори, които предоставят субсидирани услуги на земеделски стопани.
Помощта е нотифицирана, одобрена от ЕК до 2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.
1.10. Помощ за участие в изложения и панаири на сектор „Животновъдство” и
„Растениевъдство”.




Разпределен ресурс за изложения:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати организации:

3 300 000 лв.
3 245 595 лв.
28 бр.

Помощта за участие в изложения и панаири в сектор „Животновъдство” и
„Растениевъдство” се предоставя посредством субсидирани услуги от съответната развъдна
асоциация или организация и не включва директни плащания на парични суми към
земеделските стопани. Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и
възможностите на селскостопански животни, култури и преработени земеделски продукти,
показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите
в рамките на мероприятията. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2016 г. за нов
програмен период до 2020 г. и може да се предоставя и през 2018 г.

№

Наименование на асоциация/организация

Усвояване

1

Национален съюз на градинарите в България

27 650,00

2

Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци

40 000,00

3

Национална асоциация на млекопреработвателите

4

Български киноложки клуб за Българско овчарско куче

30 000,00

5

Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България

80 000,00

6

Българска асоциация Биопродукти

25 000,00

7

Асоциация на коневъдите в България

45 000,00

8

Асоциация за развъждане на млечни породи кози

15 000,00

9

Асоциация на млекопреработвателите в България

40 000,00

10 Българска асоциация на малинопроизводителите

160 000,00

20 000,00
6

Асоциация за развъждане на среднородопска, каракачанска, родопски
11 цигай овце и каракачански кон
Сдружение с нестопанска цел “Организация на развъдчиците на
12 автохтонни породи овце в България – гр. Калофер“
13 Организация на млекопроизводители „Фермерско мляко“ ООД
14 Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България
Неправителствена организация в обществена полза – Български
15 киноложки клуб за български овчарски куче
16 Асоциация "Български спортен кон"
17 Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Министерство на земеделието, храните
18 изложение "Зелена седмица" през 2018 г.
19 Национален съюз на градинарите в България

и

20 000,00
38 000,00
12 000,00

25 000,00
горите-международно
2 290 000,00
20 000,00
5 000,00

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

22 Национална асоциация на млекопреработвателите
23 Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България
24 Сдружение за отглеждане и развъждане на маришки овце
25

21 000,00

5 000,00

20 Съюз на дунавските овощари
21

25 000,00

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

26 Съюз на дунавските овощари
27 Добруджански овощарски съюз

20 000,00
130 000,00
12 000,00
7 000,00
77 945,00
12 500,00
12 500,00

28 Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Общо усвоени:

30 000,00
3 245 595,00

1.11. Индивидуална държавна помощ на „Оранжерии Гимел II“ ЕООД за
компенсиране на пропуснати доходи вследствие на неблагоприятно климатично
събитие (Регламент ЕС №702/2014).




Разпределен ресурс за изложения:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати организации:

298 775 лв.
298 775 лв.
1 бр.

Помощта се предоставя за компенсиране на щети от загубата на доход за 2017 г. от
унищожаване на селскостопанската продукция на земеделския стопанин „Оранжерии Гимел
ІІ“ ЕООД, причинени от неблагоприятно климатично събитие градушка през м. юли 2017 г.
Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2017 г. и се прилага еднократно за
конкретното събитие.
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2. Минимални помощи по Регламент № 1408/2013 г. на Комисията за
прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към
помощите de minimis в сектора за производство на селскостопански
продукти
Изплатеният размер през 2017 г. на минималните помощи от типа de minimis по
Рeгламент № 1408/2013 е в размер общо на 8 769 713 лв.
2.1. Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за подкрепа на
земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволици и/или малакини,
овце-майки и/или кози-майки за 2016 г., платени през 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

5 588 лв.
5 588 лв.
2 бр.

2.2. Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за подпомагане на
земеделски стопани-животновъди, които не са получили подкрепа по схемите за
обвързано подпомагане за крави през 2016 г., чиито животни са унищожени в
следствие на болестта Заразен нодуларен дерматит, платени през 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

4 620 лв.
4 620 лв.
1 бр.

2.3. Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на регистрираните
земеделски стопани, отглеждащи млечни крави и/или биволици, месодайни крави,
овце-майки и/или кози-майки, 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

6 378 000 лв.
6 194 433 лв.
14 943 бр.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично
производство на селскостопанска продукция, които отглеждат млечни и или месодайни
крави, биволици, овце-майки и кози-майки, при единична ставка за биволици и крави - 7 лв.
и овце-майки и кози-майки – 3.73 лв. и при условие за минимален брой животни, както
следва:
 10 или повече млечни крави и/или биволици, или
 5 или повече месодайни крави, или
 50 или повече овце-майки, или
 50 или повече кози-майки, или
 50 или повече овце-майки и/или кози-майки.
Животните да са заявени за подпомагане в кампанията за директни плащания през
настоящата 2017 г., в зависимост от вида и категорията по съответна схема за подпомагане.
2.4. Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 на земеделските
стопани, производители на череши за компенсиране на щети, нанесени от
неблагоприятни климатични събития през 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

141 000 лв.
114 308 лв.
33 бр.
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2.5. Помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

2 400 000 лв.
2 398 561 лв.
4 341 бр.

Помощта се предоставя на земеделски стопани - пчелари, притежащи минимум 20
броя пчелни семейства. Подпомагат се до 200 броя пчелни семейства (включително), като за
пчелари с над 200 пчелни семейства помощта се предоставя за първите 200 пчелни
семейства (включително). Единичната ставка на пчелно семейство възлиза на 4.77 лв.
2.6. Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на собственици,
отглеждащи следните видове животни: кокошки, пилета, патици, пуйки, зайци,
прасета, свине-майки, кози, овце, шилета, телета, понита, коне, магарета и пчелни
кошери, пострадали от възникнало неблагоприятното климатично събитие наводнение през месец октомври 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

46 000 лв.
45 488 лв.
52 бр.

2.7. Индивидуална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

6 715 лв.
6 715 лв.
2 бр.

Помощта се предоставя по инициатива на МЗХГ, след Решение на УС на Фонда.

3. Нотифицирани държавни помощи в съответствие с чл. 88,
параграф 3 от Договора за създаване на ЕО
3.1. Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури,
причинени от неблагоприятни климатични условия през 2016 г. - измръзване/
осланяване, наводнение/преовлажняване, градушка, суша, които могат да бъдат
приравнени на природни бедствия.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

1 882 709 лв.
1 882 709 лв.
203 бр.

Европейската комисия предостави на България възможност да реагира гъвкаво при
изплащането на държавни помощи от националния бюджет в случай на неблагоприятни
климатични условия и природни бедствия. Средствата могат да бъдат предоставени в срок
до 4 години след неблагоприятното събитие. Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК
през 2015 г. до 2020 г.
3.1.1. Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури,
причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени
на природни бедствия, настъпили през 2017 г.


Разпределен ресурс по мярката:

4 130 354 лв.
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Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

3 976 812 лв.
326 бр.

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. до 2020 г. и може да бъде
прилагана и през 2018 г.
3.1.2. Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури,
причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени
на природни бедствия, настъпили през 2012 г., платена през 2017 г. в изпълнение на
съдебно решение.




Разпределен ресурс по мярката:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

5 186 лв.
5 186 лв.
1 бр.

4. Нотифицирани държавни помощи в съответствие с точка 51 от
Насоките на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието
и горското стопанство.
Помощта се предоставя на земеделските стопани за реализиране на доброволно поети
ангажименти за хуманно отношение към животните в сектори птицевъдство и свиневъдство.
Предоставя се за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с
изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта се прилага
до 31.12.2017 г. Двете схеми за подпомагане са нотифицирани, като към момента е одобрена
от ЕК схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети
ангажименти за хуманно отношение към свинете“
4.1. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към птиците, доплащане за 2016 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

1 140 252 лв.
1 126 484 лв.
318 бр.

4.2. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към птиците, неплатени през 2016.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

113 932 лв.
113 932 лв.
8 бр.

4.3. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към птиците за 2017




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

33 064 457 лв.
32 603 823 лв.
344 бр.

4.4. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към свинете, неплатени през 2016 г.



Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:

117 513 лв.
117 513 лв.
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Брой подпомогнати:

2 бр.

4.5. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към свинете за 2017 г.




Разпределен ресурс:
Изплатена субсидия:
Брой подпомогнати:

28 000 000 лв.
27 671 002 лв.
87 бр.

ІІ. ПРЕДОСТАВЕНИ КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ
1. Целеви краткосрочни кредити при референтен лихвен процент
Предоставените краткосрочни кредити са с лихва над референтен лихвен
процент и нямат елемент на държавна помощ.
1. Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването
на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница,
реколта 2018 г.




Разпределен ресурс:
Отпуснат кредит:
Брой подпомогнати:

5 000 000 лв.
2 368 154 лв.
53 бр.

Кредитът е предоставен за закупуване на минерален тор за производство на пшеница,
в размер на 80,00 лв. /ха. и/или семена от пшеница и/или използването на неокончателно
сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2018 г., в размер на
40,00 лв./ха. Кредитът се олихвява с годишен лихвен процент от 3 %. Срокът за издължаване
на кредитите е до 01.10.2018 г.
През 2017 г. е изплатена и сума в размер на 78 160 лв. на двама кредитополучателя, за
целеви кредит пшеница, реколта 2017 г., за които сумите не са изплатени през 2016 г.,
поради допълнително извършване на проверки от НАП.

ІІІ. ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ
1. Отсрочване на кредити за животновъди, птицевъди и свиневъди,
получени през 2008, 2009 и 2010 година и за животновъди, получени през
2012 г.
На земеделските стопани, ползвали кредити за закупуване на фураж и/или фуражни
компоненти през периода 2008, 2009 г. и 2010 г. и през 2012 г. се даде възможност същите
да бъдат отсрочени до 27.11.2017 г. Лихвата по разсрочването е в размер на 4 % и е над
референтната лихва за страната. В този случай, отсрочването не съдържа елемент на
държавна помощ, не се генерира и натрупва брутен еквивалент по de minimis.
Възстановената главница по предоставените през периода 2008-2012 г. кредити в
сектор „Животновъдство”, възлиза общо на близо 11 900 000 лв., което е над 15 % от
предоставените кредити през периода, а издължената лихва е в размер на близо 10 330 000
лв.
От общо сключени 4 465 договора през периода 2008-2012 г., отсрочените са 3 419
бр., а близо 15 % от кредитополучателите са издължили кредитите. Дължимата лихва към
27.11.2017 г. по отсрочените кредити възлиза на близо 12 081 400 лв., а кредитният дълг по
редовна главница по отсрочените кредити е в размер на 56 011 000 лв. от общо предоставени
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на сектор „Животновъдство”, през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити в размер на 77 116
613 лв.
Предвид проблемите на сектор „Животновъдство“, включително и смущенията на
пазара, на заседание в края на 2017 г. на УС на Фонда е взето решение за ново отсрочване на
предоставените краткосрочни кредити до 27.11.2018 г. От възможността за отсрочване
могат да се ползват само кредитополучатели, които през стопанската 2016 - 2017 г.
отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредита (птицевъдство,
свиневъдство, животновъдството-едър и дребен рогат добитък) и имат регистриран
животновъден обект.

2. Отсрочване на кредити за отглеждане на картофи, реколта 2011 г.
На земеделските стопани, ползвали кредити за закупуване на семена, минерални
торове и препарати за производство на картофи, реколта 2011 г. се даде възможност за ново
разсрочване, като същите бъдат отсрочени до 27.11.2017 година, предвид неблагоприятните
климатични събития през годината, довели до компрометиране реколтата от картофи.
Условие за отсрочване бе да възстановят дължимата към 25.11.2016 г. лихва по
кредитите. Лихвата по отсрочването е в размер на 4 % и е над референтната лихва за
страната. В този случай, разсрочването не съдържа елемент на държавна помощ, не се
генерира и натрупва брутен еквивалент по de minimis.
От общо 133 сключени договора през 2011 г. на стойност близо 3 460 000 лв., 80 са
отсрочени. Кредитният дълг по главницата на отсрочените кредити е в размер на 2 203 100
лв. Над 30 % от бенефициентите са издължили кредитите си.
Предвид проблемите на сектора, на заседание в края на 2017 г. на УС на Фонда е
взето решение за ново отсрочване на предоставените краткосрочни кредити до 27.11.2018 г.

ІV. ПРЕДОСТАВЕН РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИ ДЪРЖАВНИ
ПОМОЩИ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ДАНЪЧНИ ГОДИНИ ОТ 2015 ДО 2017
1. Минимални помощи de minimis по Регламент (ЕС) № 1408/2013
От 01.01.2014 г. действа новия Регламент (ЕС) № 1408/2013. С него се изменят
максималния индивидуален праг от 7 500 евро на 15 000 евро, а националния праг от
45 209 010 лв. (23 115 000 евро) на 85 059 046 лв. (43 490 000 евро).
Общо усвоените средства под формата на минимални помощи de minimis по
Регламент (ЕС) № 1535/2007 и Регламент (ЕС) № 1408/2013 за период от три данъчни
години от 2015 до 2017 г., включващи и изплатените субсидии по т. 2 от Раздел І на отчета,
възлиза на сумата от 59 773 955.20 лв. С усвоеният размер не се надвишава националния
праг на максималния кумулиран размер на помощта de minimis за тригодишен период от
85 059 046 лева.
МАКСИМАЛЕН ПРАГ НА DE MINIMIS ЗА 3 ГОДИНИ (лв.)

85 059 046.70

Общо усвоен ресурс по de minimis за периода 2014-2016 г. (лв.), в т.ч.:

59 773 955.20

Усвоен ресурс по de minimis през 2015 г. (лв.)

32 772 426.34

Усвоен ресурс по de minimis през 2016 г. (лв.)

18 231 816.00

Усвоен ресурс по de minimis през 2017 г. (лв.)

8 769 712.86

ЗА УСВОЯВАНЕ ПО DE MINIMIS ДО НАЦИОНАЛНИЯ ПРАГ (лв.)

25 285 091.50
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2. Минимални помощи de minimis по Регламент (ЕС) № 875/2007 г. и
нов Регламент (ЕС) № 717/2014
През периода от три данъчни години от 2015 до 2017 г., няма предоставени
средства по Регламент (ЕС) № 875/2007 и Регламент (ЕС) № 717/2014.
в евро
Максимален кумулиран размер на помощи de
minimis, съгласно приложение към Регламент
(ЕС) № 717/2014
Общо усвоени финансови средства по de
minimis за периода 2015 - 2017
Остатък към 31.12.2017 г.

в лева

1 270 000

2 483 904
0
2 483 904

V. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ СХЕМИ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ
С цел оптимизиране на работата и синхронизиране с изискванията за контрол, през
2017 г., дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” продължи с разработване на нови
модули за администриране на краткосрочните схеми под ИСАК. В преобладаващата си част
вече се работи в ИСАК, с изключение на схеми, които се прилагат от единични
бенефициенти и не е рационално администрирането под ИСАК. Бяха разработени модули и
процедури по следните схеми:
1 Държавна

помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне
продуктивността и генетичните качества на животните

Актуализирани бяха 15 модула за прилагане на краткосрочни схеми за подпомагане.
Приложение 1

Усвояване на краткосрочни схеми за подпомагане
Държавни помощи и краткосрочни крeдити през 2017г.

Направление за финансиране

Общо държавни помощи-краткосрочни схеми, в т.ч.

Утвърден
бюджет от
УС

Усвояване

Брой

122 787 126 121 273 913,96 29 111

* Растениевъдство

17 051 544

* Животновъдство

105 735 582

104 524 415,04 23 202

Минимални помощи de minimis по Регламент 1408/2013

8 981 923

8 769 713 19 374

Общо кредити

5 000 000

Общо държавни помощи и кредити

127 787 126

16 749 498,92

2 446 314,22

5 909

55

123 720 228 29 166
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№

Наименование на държавната помощ

Утвърден
Усвояване Брой
бюджет

І. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 702/2014

1.

1.1.

2.

3.

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за
контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния
период
Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за
контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния
период, неплатени през 2016 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от
мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем.
Телени червеи (Elateridae)”
Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от
мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta
Meyrick (Lepidoptera)

4 667 127

4 610 840,13

4 559

588,84

588,84

1

1 016 632,73

1 016 632,73

267

1 000 000,00

994 314,66

149

4.

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при
застраховане на селскостопанска продукция

1 248 577,00

1 197 164,99

354

5.

Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за
производство на семена и посадъчен материал

1 200 000,00

1 191 573,94

2

6 496 685,00

6 495 569,54

48

12 550,00

12 550,00

2

11 233 757

11 233 757,00

961

39 993,20

39 993,20

143

23 092,00

23 092,00

2

6.

7.

8.

8.1.

Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна
книга и за определяне продуктивността и генетичните
качества на животните
Държавна помощ за компенсиране на материални щети по
загинали селскостопански животни и унищожени пчелни
кошери в резултат на природни бедствия, настъпили през 2016
г., изплатени през 2017 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани,
свързани с изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за
дейности, извършени през 2016 г. (01.01.-30.11.2016), платени
през 2017 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани,
свързани с изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за
дейности, извършени през 2016 г. (01.12.-31.12.2016), платени
през 2017 г.

8.2.

Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани,
свързани с изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2016 г.,
изплатени през 2017 г.

8.3.

Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани,
свързани с изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за
дейности през 2017 г.

12 513
022,80

12 346 295,00

1 930

9.

Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и
унищожаване на мъртви животни-екарисажи/инсинератори

2 300 000,00

2 300 000,00

1

10.

Помощ за участие в изложения

3 300 000,00

3 245 595,00

28

14

11.

Индивидуална държавна помощ на „Оранжерии Гимел II“
ЕООД за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на
неблагоприятно климатично събитие (Регламент ЕС №702/2014)

298 775,00

298 775,00

1

5 588,00

2

4 620,00

1

6 194 433,30

14 943

114 307,45

33

2 400 000,00

2 398 561,11

4 341

ІІ. РЕГЛАМЕНТ 1408/2013

12.

13.

14.

15.

Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за
подкрепа на земеделски стопани, отглеждащи крави и/или
5 588,00
юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или козимайки за 2016 г., платени през 2017 г.
Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за
подпомагане на земеделски стопани-животновъди, които не са
получили подкрепа по схемите за обвързано подпомагане за
4 620,00
крави през 2016 г., чиито животни са унищожени в следствие на
болестта Заразен нодуларен дерматит, платени през 2017 г.
Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на
регистрираните земеделски стопани, отглеждащи млечни крави
6 378 000,00
и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки,
2017 г.
Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 на
земеделските стопани, производители на череши за
141 000,00
компенсиране на щети, нанесени от неблагоприятни климатични
събития през 2017 г.

16.

Помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2017 г.

17.

Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на
собственици, отглеждащи следните видове животни: кокошки,
пилета, патици, пуйки, зайци, прасета, свине-майки, кози, овце,
шилета, телета, понита, коне, магарета и пчелни кошери,
пострадали от възникнало неблагоприятното климатично
събитие - наводнение през месец октомври 2017 г.

46 000,00

45 488,00

52

18.

Индивидуална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) №
1408/2013

6 715,00

6 715,00

2

ІІІ. Нотифицирани държавни помощи в съответствие с чл. 88, параграф 3 от Договора
за създаване на ЕО
Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските
култури, причинени от неблагоприятни климатични условия
19. през 2016 г. - измръзване/осланяване, наводнение/
преовлажняване, градушка, суша, които могат да бъдат
приравнени на природни бедствия
Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските
култури, причинени от неблагоприятни климатични събития,
19.1.
които могат да бъдат приравнени на природни бедствия,
настъпили през 2017 г.
Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските
култури, причинени от неблагоприятни климатични събития,
19.2. които могат да бъдат приравнени на природни бедствия,
настъпили през 2012 г., платена през 2017 г. в изпълнение на
съдебно решение

1 882 709,17

1 882 709,17

203

4 130 354,00

3 976 811,51

326

5 185,50

5 185,50

1

ІV. Нотифицирани държавни помощи в съответствие с точка 51 от Насоките на
Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство
20.

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към птиците, доплащане за 2016 г.

1 140 252

1 126 483,57

318

15

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за
20.1. хуманно отношение към птиците, неплатени през 2016 г.

113 932,02

113 932,02

8

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за
20.2. хуманно отношение към птиците за 2017 г.

33 064 457

32 603 822,53

344

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към свинете, неплатени през 2016 г.

117 512,87

117 512,87

2

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за
21.1. хуманно отношение към свинете за 2017 г.

28 000 000

27 671 001,90

87

78 160,00

2

2 368 154,22

53

21.

КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ

22.

Целеви кредит за торове и семена пшеница, реколта 2017 г.,
платени през 2017 г.

22.1. Целеви кредит за торове и семена пшеница, реколта 2018 г.

5 000 000,00

Б. ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Схема за кредитиране и държавна помощ „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”
През 2017 за шеста поредна година бе прилагана и схемата за държавна помощ
“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”.
Схемата за държавна помощ дава възможност за възстановяване на 50 % от
извършените разходи за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско
оборудване за осъществяване на директни доставки на малки количества суровини и храни
от животински произход. В обхвата на схемата се включва закупуването на млекомати,
построяването или приспособяване на съществуваща сграда/помещение за нуждите на обект
за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично
търговско оборудване. За осигуряване финансирането на тези проекти, кандидатите имат
възможност да ползват и кредитиране със средства на ДФ „Земеделие”.
За отчетния период ДФ „Земеделие” одобри 7 бр. проекти с инвестиционна стойност
116 828,94 лева и размер на държавна помощ 55 200,78 лева. През годината бяха
реализирани инвестициите по 3 проекта с изплатена държавна помощ в общ размер на
26 321,93 лева. Разпределението на средствата по видове инвестиции е отразено в таблица
2.
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Таблица 2. Разпределение по видове инвестиции

Държавна помощ
Инвестиция

Закупуване на млекомати и
съдове за транстортиране
на мляко
Общо:

Брой

Договорирана
сума
(лв)

Брой

Изплатена
сума
(лв)

7

55 200,78

3

26 321,93

7

55 200,78

3

26 321,93
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