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„ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПО ОВЦЕВЪДСТВО– РЕГИОНАЛНО 

ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

ПО ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО 

ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. ГОДЕЧ И ОБЩИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. 

БРЕЗНИК” 

 

 

 
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

 
1. Правно основание, цел, срок и бюджет на помощта 

 

1.1. На основание чл. 12, ал. 1 т. 10 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие” открива схема на 

държавна помощ, както следва: 

 

„ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПО ОВЦЕВЪДСТВО– РЕГИОНАЛНО 

ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

ПО ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО 

ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. ГОДЕЧ И ОБЩИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ОВЦЕВЪДСТВО, ГР. 

БРЕЗНИК” 

 
 

          1.2.  Цел на помощта 

 
  Целта на помощта е насърчаване на малки и средни предприятия от 

животновъдния сектор (земеделски производители, регистрирани по реда на 

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

производители) за участие в Регионално изложение по овцевъдство, гр. Костинброд, 

Общинско изложение по овцевъдство, гр. Елин Пелин, Общинско изложение по 

овцевъдство, гр. Годеч и Общинско изложение по овцевъдство, гр. Брезник. 

  Участието в изложенията по овцевъдство цели показване на достиженията в 

селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на 

мероприятията.   



           1.3. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в 

животновъдството (земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3 

от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), 

които отглеждат племенни животни под селекционен контрол на Развъдна асоциация 

на аборигенни породи овце от Западна България (РААПОЗБ). Помощта се предоставя 

посредством субсидирани услуги от РААПОЗБ и не може да включва директни 

плащания на парични суми към земеделските производители. 

1.4. Дата на въвеждане на схемата – След положително решение на 

Комисията  

Периодът на прилагане на схемата е до 31.12.2013 г. 

           1.5. Размерът на помощта за всяка година се определя в план-сметката на ДФ 

”Земеделие” след Решение на УС и в рамките на максималния годишен бюджет. 

2. Помощта се предоставя за една календарна година за разходите по извършваните 

от РААПОЗБ услуги в съответствие с чл. 15 от Регламент (ЕО) 1857/2006 г., както 

следва: 

           2.1.   По чл.15, параграф 2, буква „г”  - организация и участие във форуми за 

обмен на знания между фирми, състезания, изложения и панаири.  

 2.2. По чл.15, параграф 2, буква „е” - публикации, като каталози или 

електронни страници за представяне на фактическа информация 

относно производители от определен район или производители на 

даден продукт, при условие, че информацията и представянето са 

неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с 

еднакви възможности да бъдат представени в публикацията. 

 

По т. 2.1 се финансират до 76% от таксата за участие в изложение на едно животно. 

По т. 2.2 се финансират 100% от разходите за отпечатване на каталог „Мъжките 

разплодници и майките кочопроизводителки на породите в Западна България” през 

2011 и 2013 г. 

 

          3. Документите за предоставяне на помощта се подават от РААПОЗБ, 

както следва: 

 

      а) Заявление за кандидатстване; 

      б) Договор, сключен между регистриран земеделски производител и РААПОЗБ, в 

който да бъде посочен броя животни по породи, за които ще се извършват услугите 

по т.2., Раздел I. Договорът следва да обхваща календарната година, за която се 

предоставя помощта; 

      в) Опис с приложени регистрационни карти по Наредба № 3 от 1999 г. на 

земеделските производители, на които се предоставят услугите по т.2, Раздел I. 



       г) Копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, заверено от 

развъдната организация; 

       д)  Решение на компетентния орган на управление на развъдната организация 

за ползване на помощта; 

       е) Разрешение за извършване на дейности на развъдните организации, издадено 

по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството от министъра на земеделието и 

храните; 

       ж) Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от 

ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по 

приходите, но не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите в 

областното поделение на ДФ „Земеделие” – Национални схеми, издадено на 

развъдната организация; 

       з) Копие от удостоверение за вписване в Централния регистър при 

Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност, заверено от развъдната организация. 

 

4. Максимален общ бюджет за периода на прилагане – 68 450,1 лева. 

Максималният годишен бюджет е, както следва:  

  - за 2011 г. – 27 177,7 лева; 

  - за 2012 г. -  17 036,2 лева; 

  - за 2013 г. -  24 236,2 лева; 

II. Изплащане на помощта 

 
1.Държавен фонд „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски производители 

за извършените услуги по т.2, Раздел I като предоставя средствата за помощта на 

РААПОЗБ; 

2. Държавен фонд „Земеделие” и РААПОЗБ сключват договор за предоставяне на 

помощта на регистрираните земеделски производители в 2 екземпляра; 

3.  Средствата за помощта се превеждат за една календарна година за извършване 

на дейностите, посочени в т. 2, Раздел I. 

III. Контрол и отговорности 

1. РААПОЗБ представя на ДФ „Земеделие” в срок до 1 ноември на текущата година 

отчет за извършените услуги по т.2, Раздел I, които са обект на подпомагане. 

Отчетът се придружава от документи (заверени копия с мокър печат на фактури, 

платежни документи и окончателния опис с приложенията към него), 

удостоверяващи действителния обем и стойността на услугите; 

2. В случай че изплатената през годината помощ, предоставена на регистрираните 

земеделски производители чрез РААПОЗБ превишава стойността на действително 

предоставените на земеделските производители услуги по т. 2, Раздел I, РААПОЗБ  



възстановява на ДФ „Земеделие” неусвоената сума в 5 дневен срок от представянето 

на отчета. 

3. При деклариране на неверни данни или при представяне на документи с невярно 

съдържание, вземането на ДФ „Земеделие” става изискуемо и РААПОЗБ  

възстановява на Фонда получените средства по помощта, заедно със законната 

лихва от датата на получаването й. 

4. ДФ „Земеделие” и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството  (ИАСРЖ) могат по всяко време да изискват информация и 

документи от РААПОЗБ във връзка с доказване на извършените услуги по т. 2, 

Раздел I и правомерното използване на помощта. 

5. ИАСРЖ контролира РААПОЗБ за извършената дейност по организирането и 

провеждането на изложенията - Регионално изложение по овцевъдство, гр. 

Костинброд, Общинско изложение по овцевъдство, гр. Елин Пелин, Общинско 

изложение по овцевъдство, гр. Годеч и Общинско изложение по овцевъдство, гр. 

Брезник и целесъобразността на извършените разходи. В деня на провеждане на 

съответното изложение между ИАСРЖ И РААПОЗБ се подписва двустранен протокол, 

удостоверяващ броя и породите на участващите в изложението животни и реално 

осъществените дейности. 

IV. Срокове на кандидатстване 

1. Срокът на кандидатстване и сключване на договора е от 1 (първи) март до 15 

(петнадесети) март на всяка година.  

Срокът на кандидатстване и сключване на договора за 2011 г. ще бъде уточнен 

съобразно датата на получаване на положително становище от Комисията. 

2. Изплащането на средствата е както следва: 

I транш-31 март 

II транш-31 юли 

III транш-31 август 

V. Спазване на правилата за държавни помощи 

 

1. Помощта съгласно тази схема е вид държавна помощ, предоставена при условията 

на правото на Европейския съюз; 

2. РААПОЗБ няма право да предоставя субсидирани услуги на земеделски 

производители, които не са малки или средни предприятия по реда на Регламент 

(ЕО)800/2008. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и 

подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й; 

3. РААПОЗБ няма право да предоставя субсидирани услуги на земеделски 

производители, които не са регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. При 

неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, 

заедно със законната лихва от датата на получаването й. 



4. РААПОЗБ няма право да ползва друго публично финансиране за услугите по т.2, 

Раздел I за периода, за който се подпомага съгласно тази схема. Когато РААПОЗБ  

кандидатства за друго публично финансиране, тя уведомява Фонда. Подпомагането 

по реда на тази схема се прекратява от датата на получаване на друго публично 

финансиране. Публично финансиране означава както средства от държавния 

бюджет, така и средства от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, 

който ги предоставя. В случай на двойно финансиране, настоящата помощ става 

изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законната лихва от датата на 

получаването й. 

5.  При подпомагане при условията на тази схема не се допуска промяна както по 

отношение на субектите, които се подпомагат, а именно земеделските 

производители, така и по отношение на субекта, на който се изплащат паричните 

средства, а именно РААПОЗБ. Договорът между ДФ „Земеделие” и РААПОЗБ не може 

да се променя по отношение на видовете услуги, изброени в т.2, Раздел I. В случай 

на неправомерно изменение на параметрите на схемата, помощта става изискуема и 

подлежи на връщане заедно със законната лихва от датата на получаването й. 

 


