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Най-често допускани грешки от бенефициенти при 

кандидатстване по Националната програма по пчеларство 

 

Държавен фонд „Земеделие“ прилага Националната програма по пчеларство. Натрупаният 

опит позволи на отдел „Пчеларство, мляко и интервинции“ към дирекция 

„Селскостопански пазарни механизми“ да анализира и обобщи най-често срещаните 

грешки от бенефициентите при кандидатстване по Програмата: 

 
 

1. Липса на регистрация/пререгистрация като земеделски стопанин за 

настоящата стопанска година. Допустими за подпомагане по мярка А, мярка Б, 

мярка В, мярка Г и мярка Д са лица, регистрирани като земеделски стопани по реда 

на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани. Регистрацията като земеделски стопанин се извършва в Областните 

дирекции „Земеделие“ или в Общинските служби по земеделие по постоянен адрес 

на физическото лице или едноличния търговец или по седалище на юридическото 

лице. 

 

2. Наличие на изискуеми публични задължения. Общо изискване за всички 

кандидати по Програмата, съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Наредба № 10 от 13.12.2019 г. е 

липсата на публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, към момента на кандидатстване. 

 

3. Разходи, извършени извън периода на пчеларската година. Съгласно чл. 41 на 

Наредба № 10 от 13.12.2019 г. ползвателят на помощта следва да извърши 

одобрените разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 

юли на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане. 

 

4. Заявен е разход с включен ДДС, в случаите, когато кандидатът е регистрирано 

лице по ЗДДС. Съгласно чл.8, т. 2 от Наредба № 10 от 13.12.2019  г.: „Недопустими 

за финансиране са разходите за възстановим данък върху добавената стойност 

(ДДС).” 

 

5. Заявеният за финансиране актив по  Мярка А, Дейност 1 не е с показатели за 

оценка съгласно посочените в приложение 1 на сключения договор с ДФЗ, с 

което не е изпълнено задължение, съгласно т. 4.14 от подписания договор с ДФЗ: 

"ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши одобрените дейности и разходи,  в 

сроковете по глава ІІІ от този договор,  в съответствие с Таблицата за одобрената 

финансова помощ (Приложение I към договора) и съобразно действащото българско 

законодателство и правото на Европейския съюз.".  

 

6. Закупуване на препарати за борба срещу вароатозата с еднакво активно вещество 

или химична група. Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 3 от Наредба № 10/2019 за всяко от 

третиранията приложеният ВМП за пролетно третиране трябва съдържа различно 
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активно вещество и да е от различна химична група от ВМП, използван за есенно 

третиране на пчелните семейства. 

 

7. За едно третиране (пролетно или есенно) са използвани различни препарати за 

борба срещу вароатозата. Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от Наредба № 10/2019 за всяко 

от третиранията следва да е използван само един вид ВМП за всички третирани 

пчелни семейства в един пчелин. 

 

8. Разстоянието между постоянния и временния пчелин, заявено за придвижване 

на пчелните семейства на паша по Мярка В, Дейност 2 е по-малко от 15 км. 

Съгласно чл. 18, ал. 4, т. 1 от Наредба № 10 от 13.12.2019 г.: Помощта по ал. 3 се 

предоставя при следните условия: 1. пчелните семейства се придвижват на паша 

най-малко на 15 км в радиус от постоянния пчелин извън населеното място; 

разстоянието, на което са придвижени пчелните семейства за паша, се определя като 

разстояние по въздух между две точки, определени от географските координати на 

постоянния и временния пчелин, в който са настанени пчелните семейства за паша“. 

 

9. В извършения анализ по Мярка Г, Дейност 1 за всяка изследвана проба пчелен 

мед не са включени задължителните  четири показателя съгласно чл. 19, ал. 4, т. 

2 от Наредба № 10 от 13.12.2019 г. Грешката тук основно се основава на факта, че 

показателят „редуциращи захари и захароза“ е описан като един показател в 

Наредбата, а в повечето лаборатории този показател е разделен на два отделни. 

 

10. Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените кошери не са 

заселени с пчелни семейства. Съгласно чл.22, ал.2, т.4 от Наредба № 10 от 
13.12.2019 г. новозакупените по програмата кошери следва да бъдат заселени с 

пчелни семейства към датата на подаване на заявление за плащане. 

 

11. Стопанисване на кошери без необходимата маркировка в съответствие с 

Наредба № 10/2015. Основно изискване към кандидатите по мярка А, мярка Б, 

мярка В, мярка Г и мярка Д е да стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани 

в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за 

идентификация на пчелните семейства. 

 

12. Новозакупени пчелни майки придадени към финансирани през същата 

финансова година отводки. Съгласно чл.22, ал.4, т.4 на Наредба № 10 от 13.12.2019 

г. новозакупените от кандидатите пчелни майки не трябва да бъдат придадени към 
финансираните в същата пчеларска година новозакупени отводки. 

 

13. Новозакупени пчелни отводки са присъединени към съществуващи в стопанството 

на кандидата пчелни семейства. Това е в разрез с чл. чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредба 10 

от 13.12.2019 г. 
 

14. Плащане в брой по мерките, (изискващи плащане по банков път). Съгласно 

чл.8, т.3 на Наредба № 10 от 13.12.2019 г. по Програмата не са допустими разходи, 

заплатени в брой, с изключение на разходите за закупуване на 
ветеринарномедицински препарати, за извършване на физико-химичен анализ на 

0пчелния мед и за закупуване на пчелни майки. Всички останали разходи трябва да 
бъдат заплатени по банков път. 

 

 

15. Детайлна информация, относно условията и редът за предоставяне на финансова 

помощ по Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е налична в 

Наредба № 10 от 13.12.2019 г. Същата е достъпна на 

http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2020--- 

2022/ 
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