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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ИНДУСТРИЯ И 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  

 
 
I. Резюме на основните предпоставки, цели, мерки, действия, разходи, 
средства за финансова намеса и графиците, определени за всеки от 
обхванатите региони. 
 
1. Увод :  
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ 
С навлизане на България в т.нар. преходен период след 1990 г. в страната  протекоха редица 
събития с важно значение за икономиката. Кризата обхванала държавата се отрази във всички 
сектори на икономиката, включително и Сектор “Захар”. 
 
Основите на кризата в сектора бяха заложени значително по-рано. Още с началото на т.нар. 
„Кубинска криза” през 70-те години на ХХ век държавите от СИВ предприеха реформа в 
захарната промишленост, а именно внедряване на мощности за рафиниране на сурова захар. В 
резултат на това още през 80-те години процентът на рафинираната захар надвиши в 
количествено отношение произведената захар от цвекло в България. 
 
Като следствие на описаните по-горе причини през 90-те години всички производители на захар 
се ориентираха към рафиниране, а производството на цвеклова захар бе почти изоставено. 
 
Единственият производител, който полагаше усилия за запазване на производството на 
цвеклова захар бе заводът в Горна Оряховица. 
 
С цел запазване на производството на цвеклова захар и поддържане на отглеждането на захарно 
цвекло заводът в Горна Оряховица отдели значителни средства. През последните години бяха 
направени няколко големи инвестиции от ръководството на дружеството, а именно поддръжка 
на съоръженията за приемане на цвекло в Завода за захар, самата апаратура за производство на 
цвеклова захар, закупена бе скъпа техника за прибиране на захарното цвекло. През последните 
години горнооряховското дружество “Захарни заводи”АД самостоятелно и чрез свързани лица 
дори започна да арендува земи с цел отглеждане и производство на захарно цвекло. 
 
Полаганите усилия от групата “Захарни заводи” АД за запазване на производството на захарно 
цвекло бяха насочени в две основни насоки. На първо място цвеклото е основна и традиционна 
суровина за производство на захар, а на второ място получената като вторичен продукт 
меласата е основна суровина за производството на другата основна единица в структурата на 
“Захарни заводи” АД – Заводът за спирт. 
 
Въпреки изброените по-горе мерки, предприети от “Захарни заводи”АД, редица макро и микро 
икономически фактори доведоха до постоянна тенденция за намаляване на произведеното 
захарно цвекло. Икономическата криза в страната, удребняването на обработваемите площи, 
унищожаването на техниката за отглеждане и прибиране на цвекло, унищожаването на 
поливните съоръжения в регионите, отглеждащи цвекло, бяха част от причините, довели до 
вземането на решение за отказ от квота. С приемането на България в Европейския съюз към 
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тези причини се прибавиха още няколко основни – малкото количество договорена 
производствена квота в размер на 4752 т. и протичащата реформа в Сектор “Захар”. 
 
Оценявайки гореописаните фактори мениджърският екип на “Захарни заводи” АД още в 
периода 2000-2003 г. се насочи към диверсификация на собствения бизнес. В началото на 
периода 2000-2001 г. бяха направени значителни инвестиции в рафинерията на Завод за захар с 
цел намаляване на разходите при рафиниране, тъй като до този момент основните усилия бяха 
насочвани в производството на цвеклова захар. През 2003 г. бе взето решение и бяха направени 
първите стъпки за осъществяване на голям инвестиционен проект в Завод за спирт. Проектът бе 
насочен именно към диверсификация на производството на завода от суровина цвеклова меласа 
към суровина зърно – пшеница и царевица. 
 
Към настоящия момент направената инвестиция от “Захарни заводи”АД в реконструирания 
Завод за спирт е в размер на EUR 10 млн.  
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
През 2006 г. Европейската комисия подкрепи инициативата си за провеждане на цялостна 
реформа в сектор "Захар" на територията на Европейският съюз с приемане на стриктни 
законодателни мерки, съобразени с Общата селскостопанска политика на Общността. 
Основните задачи, които Комисията си постави за цялостното провеждане на реформата, бяха 
намаляване на производството на захар от захарно цвекло с 6 млн. тона, преструктуриране на 
предприятията, отказали се от по-нататъшно производство на захар, изграждане на 
външнотърговска политика, свързана с доставка на сурова захар по преференциални 
споразумения със трети страни. Основната цел на реформата бе намаляване и контрол върху 
излишъка от захар на територията на общността и контрол и стабилизация на цените на пазара. 
 
За тази цел бяха приети Регламент (ЕО) 320/2006 за установяване на временна схема за 
преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент(ЕО) 
1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика, както и Регламент (ЕО) 
968/2006 относно формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) 320/2006 
на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в 
Общността. 
 
На база посочените по-горе предпоставки реформа бе проведена и в захарната индустрия на 
Република България. С Акт за одобрение № 01-РД/22/23.01.2007 г. като единствен 
производител на цвеклова захар в Република България бе одобрено "Захар" ЕАД – дъщерно 
дружество на "Захарни заводи" АД, в структурите на което се намира Заводът за захар. 
Дружеството получи цялата договорена за страната производствена квота в размер на 4752 тона 
бяла захар. В резултат на това то бе единственото засегнато от реформата по отношение на 
производителите на цвеклова захар. Предпоставките, описани в настоящия план, накараха 
ръководството на групата „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД да приеме решение за пълен 
отказ от производствената квота за цвеклова захар. Засегнатите страни от подаденото заявление 
за отказ могат да бъдат формирани в три основни групи – земеделските производители на 
захарно цвекло; индустриалните предприятия, които са пряко засегнати от преструктурирането 
на сектора в лицето на Завод за захар към „Захар” ЕАД в качеството си на производител на 
цвеклова захар и индустриалните предприятия, които са засегнати непряко, но по значителен 
начин от реформата в лицето на Завод за спирт към „Захарни заводи” АД в качеството си на 
производител на спирт на базата  на цвеклова меласа. 
 
На основание Регламент 320/2006 - чл. 6 всяка държава-членка може да отпусне помощ за 
диверсификация на  мерките в районите, засегнати от преструктурирането на захарната 
промишленост, по отношение на отказаната квота за захар от предприятията, учредени през 
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някоя от стопанските години  между 2006 – 2010 г. Основание за отпускане на помощ за 
диверсификация и допълнителна помощ за диверсификация : 

• проведена захарна реформа - отказ от цялата национална квота в размер на 4752 тона от 
"Захар" ЕАД.  

• засегнати селскостопански производители, отглеждащи захарно цвекло по договори за 
доставка.  

• засегнати индустриални предприятия които са засегнати непряко, но по значителен 
начин от реформата в сектор "Захар". 

 
Всички мерки и действия при съставянето и изпълнението на националният план за 
диверсификация  трябва да бъдат в унисон с плана за преструктуриране, подаден от "Захар" 
ЕАД като единствено предприятие подало заявление за отказ от квота за производство на захар 
от захарно цвекло, както и включените земеделски производители, с които предприятието е 
имало договори за доставка на захарно цвекло.   
 
Бенефициенти на националната програма за диверсификация могат да се определят както 
следва : 

• Подпомагане на засегнатите селскостопански производители, подборно описани в плана 
за преструктуриране на  "Захар" ЕАД. 

• Пряка помощ на единственото предприятие участвало в реформата в захарният сектор 
пристъпило към частично преструктуриране и отказ от производство на захар от захарно 
цвекло на национално ниво - "Захар" ЕАД. 

• Предприятия засегнати непряко, но по значителен начин от реформата в сектор захар.  
 
 
2. Резюме на основните цели: 

• Подпомагане на всички страни, засегнати директно или индиректно от захарната 
реформа на територията на Р България. 

• Преминаване и ориентация от производството на захарно цвекло към други земеделски 
култури от страна на земеделските производители. 

• Инвестиране в рафинирането на сурова тръстикова захар като  съществуващо 
производство с цел подобряване производителността, стабилизиране на приходите на 
дружеството, решаване на екологични въпроси, както и преодоляване на евентуални 
социални сътресения от страна на засегнатия производител на захар „Захар” ЕАД. 

• Инвестиране в създаване на ново технологично оборудване на Завод за спирт към 
„Захарни заводи” АД за производство на етилов алкохол на базата на зърно; инвестиране 
в решаване на екологични проблеми на завода. Целта на инвестициите е да се 
компенсират загубите от прекратяване на използването на цвекловата меласа като 
основна суровина.  
 

 
3.Основни мерки и действия: 
Съгласно чл. 6 , параграф 4 и параграф 5 от Регламент (ЕО) 320/2006 основните мерки и 
действия следва да съответстват на Регламент (ЕО) № 1698/2005, а именно: 
 
Дейност: Добавяне на стойност към земеделски продукти (подобна на Мярка 123 от 
програма за развитие на селските райони). 
Помощта се отпуска за предприятия, които обработват или използват за суровина земеделски 
продукти, включени към Анекс 1 от Договора за създаване на  Европейската общност.Мярката 
има за цел чрез инвестиции да бъдат преодолени структурните проблеми в хранително-
преработвателната промишленост като се повиши ефективността и продуктивността на 
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производството като се добави стойност към земеделски и горски продукти и се увеличат 
пазарните възможности на първичните продукти. 
Цели на мярката : 

а) Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентно 
способността на предприятията в хранително-преработвателната чрез : 
• по-добро използване на факторите на производство; 
• въвеждане на нови продукти, процеси и технологии; 
• подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. 
б)Постигане на съответствие със стандартите на Общността. 
в) Подобряване опазването на околната среда. 

По мярката ще бъдат подпомагани проекти , които водят до подобряване на цялостната дейност 
на заявителят чрез : 

•  внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 
използването им. 

• -внедряване на нови продукти, процеси и технологии. 
• опазване на околната среда/ включително намаляване на вредните емисии. 
• подобряване на възможностите за производство на биологични храни  чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 
Максималният размер на субсидията не може да надвишава 50% от допустимите разходи на 
основание чл. 6 , параграф 4, абзац 3 от Регламент (ЕО) 320/2006. 
 
Дейност : Модернизиране на земеделските стопанства (подобна на мярка 121 от програма 
за развитие на селските райони) 
Към момента българските земеделски стопанства се характеризират с ниско ниво на 
производителност, остарял сграден фонд и техническо оборудване. За да се увеличи  
производителната способност и  конкурентно способността на земеделските стопанства са 
необходими инвестиции в материални и нематериални активи.Предоставените средства по тази 
дейност ще бъдат насочени към модернизирането им за да бъдат подобрени икономическата им 
стойност, чрез по-добро използване на производствените условия, включващо : въвеждането на 
нови процеси и технологии за повишаване на качеството на произведената продукция, 
разнообразяване на дейностите в стопанството. 
Цели на мярката : 

• Да подобри цялостната дейност и конкурентно способност на  земеделските 
стопанства  чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на 
нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски 
продукти; 

• Да подобри опазването на околната среда; 
• Да допринесе за спазване на стандартите на общността и подобряване на условията в 

земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните 
условия на труд, хигиенното и хуманно отношение към животните. 

По мярката ще бъдат подпомагани проекти , които водят до подобряване на цялостната дейност 
на земеделското стопанство чрез : 

• Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 
производствени материални и/или нематериални активи и/или 

• Подобряване на вертикалното сътрудничество с производителите и 
преработвателите на земеделски продукти и/или 

• Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и 
отпадъци и/или 

• Увеличаване на използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 
ефективността на използваните при производството суровини и/или 

• Подобряване на условията на труд и/или 
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• Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните,екологичните и други 
производствени изисквания и/или 

• Подобряване качеството на произвежданите земеделските продукти и/или 
• Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на 

биологични земеделски продукти. 
Максималният размер на субсидията не може да надвишава 50% от допустимите разходи на 
основание чл. 6 , параграф 4, абзац 3 от Регламент (ЕО) 320/2006. 
  
 
4. Средства за финансова намеса. График за изпълнение на засегнатите региони. 
1.Решение на Европейската комисия  от 14.07.2008, нотифицирано под номер С/2008/ 3498 
определя помощ за диверсификация за Република България в размер на 445 737.6 евро, както и 
допълнителна помощ за диверсификация в размер на 445 737.6 евро. Средствата ще бъдат 
отделени от Временен фонд за преструктуриране на захарната промишленост, част от  
Европейски фонд за гарантиране на земеделието. 
2. На основание чл. 70, параграф 3, буква а/ от Регламент (ЕО) 1698/2005 финансовият принос 
от страна  на временният фонд за преструктуриране на захарната промишленост е в размер на 
50 % от допустимите разходи. 
Програмата за помощ за диверсификация на захарната индустрия е финансирана от временният 
фонд за преструктуриране на захарната индустрия като част от Европейски фонд за гарантиране 
на земеделието.   
  
Правно основание : 
Средствата за финансиране са определени в чл.6 параграф 2 от Регламент (ЕО) 320/2006 както 
следва : 
"2.Общият размер на помощта, който ще бъде предоставен на разположение на държавата-
членка, се установява въз основа на : 
-93.80 ЕВРО на тон захарна квота, отказана през 2008-2009 пазарна година. " 
 
На основание заявление за преструктуриране, подадено на 31.01.2008 пред ДФ "Земеделие"- 
Разплащателна Агенция от "Захар" ЕАД,като част от групата на "Захарни заводи" АД, е 
отказана квота за производство на захар от захарно цвекло в размер на 4752 тона за стопанска 
година 2008/2009. 
 
Средствата за финансиране като допълнителна помощ за диверсификация са определени в чл.7 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 320/2006 както следва : 
"1.Общият размер на помощта, предоставен на разположение на държава-членка в съответствие 
с чл.6, параграф 2 се увеличава с: 
- 50% след като националната квота за захар, постановена в Приложение III Регламент (ЕО) 
318/2006 за тази държава-членка е отказана в размер на на-малко 50%, но по-малко от 75%. 
-още 25% след като националната квота за захар, постановена в Приложение III Регламент (ЕО) 
318/2006 за тази държава-членка е отказана в размер на на-малко 75%, но по-малко от 100%. 
-още 25% след като националната квота за захар, постановена в Приложение III Регламент (ЕО) 
318/2006 за тази държава-членка е отказана в пълен размер." 
 
Помощта за диверсификация по чл. 6 от Регламент (ЕО) 320/2006 определена за Р България е в 
размер на 445 737.6 евро за 2008-2009 стопанска година. Допълнителна помощ за 
диверсификация по чл. 7 от Регламент (ЕО) 320/2006 определена за Р България е в размер на 
445 737.6 евро за 2008-2009 стопанска година. Общо сума заделена за диверсификация : 891 
475.2 евро  
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5. График за изпълнение на националната програма по отношение на засегнатите 
региони. 
Помощите за диверсификация на захарната индустрия ще бъдат изплащани на бенефициентите  
в периода 30 септември 2008 - 30 септември 2011 г. като плащанията ще се извършват два пъти 
в годината / през Март и Септември/  на базата на потвърдени,документирани и инспектирани 
допустими разходи. 
 
 
 
II. Описание на засегнатите райони. Анализ на проблемите, свързани с 
преструктурирането на сектора на захарта. 
 
1. Районите засегнати от реформата в сектор захар за Р България могат да бъдат 
разделени на базата на няколко критерия.  
На първо място следва да отграничим района на засегнатите индустриални предприятия – 
община Горна Оряховица и община Лясковец. В този район засегнатите от преструктурирането 
дружества „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД се явяват най-голям данъкоплатец и най-голям 
работодател. В гр. Горна Оряховица се намират и производствените мощности на Завод за захар 
и Завод за спирт – най-засегнатите  индустриални единици. 

 
На следващо място следва да отбележим районите, в които са концентрирани земеделските 
производители на захарно цвекло – Източен район, включващ община Попово, община Разград, 
община Търговище, община Шумен; Централен район – община Г.Оряховица, община В. 
Търново, община Лясковец; Северозападен район – община Свищов, община Белене, Район 
Южна България - община Нова Загора, община Стара Загора. Разграничението на тези райони е 
определено по фактическото осъществяване на селскостопанска дейност от страна на 
земеделските производители, определено на база сключени договори за доставка на захарно 
цвекло с единствения производител на бяла захар от захарно цвекло в България - "Захар" ЕАД.  

 
 

2. Анализ на проблемите, свързани с преструктурирането на сектора на захарта. 
Проблемите, свързани с преструктурирането на Сектор „Захар” могат да бъдат разпределени 
според основните групи засегнати страни – Завод за захар към „Захар” ЕАД като производител 
на захар, отказал производствена квота; Завод за спирт към „Захарни заводи” АД като 
производител, който в резултат на отказа е ограничен от възможността за сигурни доставки на 
суровина за производство – меласа; дружествата от структурата на „Захарни заводи” АД като 
собственик на техниката за прибиране и засаждане на захарното цвекло; земеделски 
производители на цвекло. 

• Завод за захар към „Захар” ЕАД – тук проблемите, които възникват във връзка с 
преструктурирането могат да бъдат систематизирани в няколко аспекта. На първо 
място, пряка загуба от спиране на производството на захар от цвекло. 
Прекратяването на това производство в действителност прекратява традиционно 
производство с над 100 годишна история на територията на страната. От друга 
страна пазарът в страната се  лишава от продукт – местно производство, който по 
някакъв начин следва да бъде заместен, а същевременно дружеството се лишава от 
еквивалентен пазарен дял. Всичко това означава преки финансови загуби за „Захар” 
ЕАД. Във връзка с плана за преструктуриране на Завода за захар в Горна Оряховица 
той се нуждае от допълнителни инвестиции в рафинерията на завода. Целта на тези 
инвестиции е да се модернизира оставащата основна дейност рафиниране на сурова 
захар с ясната цел рафинерията да отговори на предизвикателствата на структурната 
реформа на сектора и изискванията на европейския пазар. 
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• Завод за спирт към „Захарни заводи” АД – тази част от засегнатите индустриални 
предприятия е пряко свързана с лишаването на Завод за спирт от свободен достъп до 
основна до момента суровина за производство – цвеклова меласа. Както бе посочено 
по-горе ръководството на дружеството е взело решение за диверсификация на 
производството на Завод за спирт и провежда инвестиционна програма за 
реконструкция с цел промяна на основната суровина от меласа на зърно. 

• Групата „Захарни заводи” АД като собственик на техниката за прибиране и 
засаждане на захарното цвекло – в този случай собственикът на описаната техника 
търпи пряка загуба от собствеността, тъй като поради спецификата й тази техника е 
неподходяща за използване в никакъв друг вид земеделско производство. От друга 
страна поради реформата, течаща в цяла Европа, пазарът за тази техника е формално 
затворен. 

• Земеделските производители на цвекло – загубата на тази част от засегнатите лица 
се явява в липсата на възможност за засяване на цвекло за производство на захар, но 
не и за други цели. Основно в тази група следва да се посочат евентуални 
пропуснати ползи от бъдеща възможна печалба, липса на земеделската култура 
цвекло с цел сеитбооборот и др. Въпреки всички изредени причини земеделските 
производители са най-слабо засегнати от преструктурирането, тъй като цялостната 
организация по засяване, отглеждане и прибиране на захарното цвекло, както и 
финансирането със семена, торове и техника е извършвана през последното 
десетилетие от „Захарни заводи” АД. 

 
 
 

III. Съвместимост на целите и предвидените мерки с допустимият план за 
преструктуриране, с политиката за развитие на селските райони в 
съответните региони и другите предприети или предвидени в тези райони 
мерки, включително финансиране от други фондове на Общността.  
 
1. Цели и предвидени действия и мерки, съвместими с Програмата за развитие на 
селските райони и Договора за създаване на Европейската общност  
 
а) На основание параграф 4 от чл.6 Регламент (ЕО) 320/2006 : 
   

Дейност : Добавяне на стойност към земеделските продукти/подобна на Мярка 123 / 
Дейност : Модернизиране на земеделските стопанства. /подобна на Мярка 121/ 
 

Мерките за диверсификация,могат да се  различават от ос 1 и ос 3 под условие да бъдат в 
унисон с разпоредбите на чл. 87 параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност, 
както и останалите разпоредби на параграф 5. 
 
Горе изброените мерки са в съответствие с Регламент (ЕО) 1698/2006 и финансирани от 
Европейски фонд за гарантиране на земеделието. 

 
2.Съвместимост с Плана за преструктуриране на основание чл. 9 от Регламент 
(ЕО) 320/2006. 
"Захар" ЕАД заяви участие в програмата за преструктуриране на сектор захар и отказ на квота 
захар  в размер на 4752 тона. С писмо от страна на ДФ Земеделие, заявлението на основание 
Регламент(ЕО)  968/2006 е одобрено като допустимо и в съответствие със законовите 
разпоредби.  
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3. Съвместимост с програмата за развитие на селските райони 2007-2013. 
Помощта за диверсификация на засегнатите райони от захарната реформа е в съответствие с 
целите на програмата за развитие на селските райони. 

 
 

4. Критерии за разграничаване на мерките, които ще се подпомагат съгласно 
Програмата за диверсификация от мерките по Програмата за развитие на селските 
райони. 
Критерии за разграничаване: помощта за диверсификация ще бъде ограничена само до 
определен кръг юридически или физически лица, засегнати от реформата в сектор „Захар” на 
територията на Република България. Условие за кандидатстване по програмата е заявителят по 
схемата за диверсификация да е бил включен като получател на помощ за преструктуриране по 
заявлението на "Захар" ЕАД, включително  "Захарни заводи" АД като едноличен собственик на 
капитала на дружеството. 

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция на Република България ще 
уведоми потенциалните бенефициенти за възможностите, които програмата им дава, както и ще 
изпълнява контролни функции по отношение на заявленията за кандидатстване  за отпускане на 
помощ. 

  
 
 

IV. Времеви график за изпълнение  
На основание Регламент (ЕО)  320/2006 всички мерки и извършени действия по настоящият 
план за диверсификация ще бъдат извършени през периода 30 септември 2008 до 30 септември 
2010 и ще обхване 2008/2009 и 2009/2010 стопанска година. 
 
 
 
V. Допълнителна помощ за диверсификация.  
Допълнителната помощ за диверсификация, определена в чл. 7 на Регламент 320/2006, се 
разпределя съгласно определената в настоящата програма схема на разпределение на общата 
помощ за диверсификация без да се предприемат специфични мерки по отношение на никой от 
потенциалните бенефициенти. 

 
 
 

VI. Финансов план и подробно описание за всяко действие или мярка. 
График за извършване на плащанията. 
 
1. Бюджет 
Общата сума, която трябва да бъде разпределена по настоящата програма е в размер на 
891 475.2 евро. 
 
Плащанията според Регламент (ЕО) 968/2006 за помощ за диверсификация  трябва да бъдат 
извършени в периода между 30 септември 2007 и 30 септември 2011.Изпълнението на всички 
мерки и действия трябва да бъдат заложени и изпълнени не по-късно от 30 септември 2010. 
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2. Разпределение на средствата  между бенефициентите.  
 

 
Разходи  

 
Финансова рамка % 

 
   
 

Дейност: 
Добавяне на стойност към 
земеделските продукти /подобна 
на Мярка 123 / или 
Модернизиране на земеделските 
стопанства. /подобна на Мярка 
121/. 
  891 475.2 100 

Общо  
 891 475.2 100 

 
Всеки бенефициент има право да кандидатства за 100 % от общия бюджет на програмата.  
 
При подаване на заявления от повече от един потенциален бенефициент и при одобряване на 
повече от един проект, на всеки бенефициент се разпределя процент от общия размер на 
помощта, съответстващ на процента от определената му помощ съгласно Плана за 
преструктуриране. Остатъкът от помощта, ако има такъв, се разпределя между бенефициентите 
в същата пропорция.  

 
 
3. Времеви  график за отпускане на средствата. 
На основание чл. 17 от Регламент (ЕО) изплащанията на помощите за 
диверсификация,допълнителна помощ за диверсификация се извършват от държавите-членки 
на бенефициентите на два пъти в годината през март и септември за действително направените 
разходи, които да отговарят на условията за изплащане на помощта, които са документирани и 
е извършен контрол върху тях. 
 
Крайният срок за изплащане на помощите за диверсификация и допълнителна помощ за 
диверсификация се извършват не по-късно от 30 септември 2011. 
 
Крайният срок за разписване на вътрешните процедури на ДФЗ и за уведомяване на 
потенциалните бенефициенти е 2 месеца след одобрението на програмата от Министъра на 
земеделието и храните на Република, а именно - 30.11.2008 г.  
 
Крайният срок за подаване на заявления по програмата за диверсификация е 3 месеца след 
разписването на вътрешните процедури на ДФЗ, но не по-късно от 28.02.2009 г.  
 
 
4. Мониторинг за изпълнение на програмата. 
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция утвърждава  процедура за 
кандидатстване на потенциалните бенефициенти по  програмата за диверсификация; условия за 
разходване на отпуснати средства; контрол и отчет за изпълнението на програмата.  
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След одобряване на националната програма от Министъра на земеделието и храните и 
утвърждаване на процедурата и ДФЗ своевременно информира всички бенефициенти относно 
необходимите документи и действията за участие в процедурата.  

 
На база на създадената процедура Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция 
осъществява контрол и изготвя годишен отчет, в който се отчита изпълнението на всяка една от 
предвидените мерки, както и размера на реално използваните средства от Фонда за 
диверсификация. Докладът се изготвя въз основа на данни от одобрените и платени заявления и 
се предоставя на Министъра на земеделието и храните. Оценката на всяка една от предвидените 
мерки се отчита на база изпълнение на целите им на основание условията, определени за 
конкретните мерки.  

 
След изпълнение на националната програма ДФ "Земеделие" изготвя финален доклад за 
извършените мерки, разходваните средства и осъществените конкретни действия от страна на 
бенефициентите и оценка дали всички те отговарят на предвидените в програмата условия. 
 


