
                                                                          
            

 
С Х Е М А   Н А   Д Ъ Р Ж А В Н А   П О М О Щ 

                                 
  
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
1. Правно основание, срок и бюджет на помощта 
 
  1.1. На основание чл. 16, параграф 1, букви „а” и „б” и параграф 3 от Регламент 
№ 1857 / 2006 г. /Регламента/ на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от 
Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи 
дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент 
/ЕО/ № 70 / 2001 г., чл. 12 ал. 1 т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане 
на земеделските производители и Решение на Управителния съвет /протокол № ....../ от  
......2009 г., Държавен фонд ”Земеделие” открива схема на държавна помощ, както 
следва:  
 
Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и 
генетичните качества на животните.  
 

1.2. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - животновъди 
(регистрирани земеделски производители) чрез предоставяне на субсидирани услуги от 
одобрени развъдни организации, по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството. 
  
  1.3. Дата на въвеждане на схемата – 2009 г. Периодът на прилагане на схемата е 
до 31 (тридесет и първи) декември 2013 г. 
 
  1.4. Максималният годишен бюджет на помощта е 6 800 000 лева.  
 
  1.5. Максималният годишен бюджет на помощта за 2009 г. е 2 400 000 лева. 
 
  1.6. Размерът на помощта за всяка година се определя с решение на 
Управителния съвет на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния годишен бюджет.  
 
2. Помощта се предоставя на брой животно по видове, респ. пчелно семейство, за една 
календарна година, както следва: 
 
  2.1. За водене на родословна книга, включващо следните дейности: поддържане 
на актуален опис на животните; вписвания на датите на заплождане и раждане; 
регистриране на отпаданията на животните и причините за техния брак; регистриране 
произхода на животните; временна идентификация на животното до момента на 
поставяне на трайна идентификация; фиксиране на животното по време на 
идентификацията: 
  а/ говедо – 6,60 лева; 
  б/ бивол – 7,00 лева; 
  в/ свиня – 5,40 лева; 
  г/овца – 3,30 лева; 
  д/ коза – 3,30 лева; 
  е/ кон – 33,30 лева; 
  ж/ пчелно семейство – 1,80 лева; 
  з/ птица – 0,04 лева. 
Посочените стойности представляват 100 % от разходите за водене на родословна 
книга.  
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  2.2. За определяне продуктивността и генетичните качества на животните, 
включващо следните дейности: регистриране на плодовитостта; контрол на млечната 
продуктивност; контрол на месодайната продуктивност; контрол на вълнодайността; 
контрол на морфологичните белези при автохтонните породи; контрол на яйценосната 
продуктивност; контрол на работоспособността на конете; контрол върху 
продуктивните качества в пчеларството; манипулации на животните по време на 
бонитировка; анализ на проби в лаборатории; създаване на ДНК банка: 
  а/ говедо – 15,60 лева; 
 б/ бивол – 17,70 лева; 
  в/ свиня – 2,70 лева; 

г/овца – 3,90 лева; 
  д/ коза – 3,10 лева; 
  е/ кон – 14,80 лева; 
  ж/ пчелно семейство – 4,90 лева; 
  з/ птица – 0,05 лева. 
Посочените стойности представляват 70 % от разходите за определяне продуктивността 
и генетичните качества на животните.  
 
  2.3. За 2009 г. се предоставя съответната част от помощта, която се равнява на 
месеците, за които реално се подпомагат тези дейности. 
 
3. Държавен фонд “Земеделие” не подпомага земеделски производители и не 
предоставя парични средства на развъдни организации, които: 
  а/ имат изискуеми задължения към Фонда, включително по реда на раздел ІІІ, т. 
2 от настоящата схема; 
  б/ имат публични задължения към държавния бюджет; 
  в/ са били, респективно са свързани лица по смисъла на §1 от Допълнителните 
разпоредби на Търговския закон с длъжници на Фонда. 
 
4. Документите за предоставяне на помощта се подават от развъдните организации, 
както следва: 
  а/ заявление по образец за кандидатстване от развъдната организация с 
посочване на: броя животни за дейностите по раздел І, т. 2.1 и по т. 2.2 към датата на 
кандидатстване, IBAN сметка, декларация за липсата на свързаност с длъжници на 
Фонда по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и 
декларация, че няма да се предоставят субсидирани услуги на земеделски 
производители, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент 
/ЕО/ № 70 / 2001 г.; 
  б/ договор, сключен между регистриран земеделски производител и развъдната 
организация, в който да бъде посочен броя животни, за които ще се извършват услугите 
по т. 2.1 и т. 2.2 от раздел І. Договорът следва да обхваща календарната година, за която 
се предоставя помощта.  
  в/ списък по образец на всички регистрирани земеделски производители по 
области сключили договор с развъдната организация, който се заверява от съответните 
Областни дирекции „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните. 
Списъкът се предоставя и на електронен носител – CD /таблица на Excel/ без заверка от 
съответните Областни дирекции „Земеделие”; 
  г/ заверена регистрационна карта на развъдната организация като земеделски 
производител; 
  д/ удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по 
регистрацията; 
  е/ решение на компетентния орган на управление на развъдната организация за 
ползване на помощта; 



 3

  ж/ разрешение за извършване на дейности на развъдните организации, издадено 
по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството от министъра на земеделието и 
храните. 
  з/ 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; 
 
ІІ. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА 
 
1. Развъдната организация кандидатства за предоставяне на помощта пред Областното 
поделение на ДФ „Земеделие” по седалището си. 
 
2. ДФ „Земеделие” и развъдната организация сключват договор за предоставяне на 
помощта в два екземпляра. 
 
3. Средствата за помощта се превеждат еднократно за една календарна година за 
извършване на дейностите, посочени в т. 2.1 и т. 2.2 от раздел І. 
 
4. Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен 
бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на 
помощта на всеки заявител  
 
ІІІ. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТИ 
 
1. В срок до 31 януари на следващата календарна година Изпълнителната агенция по 
селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ извършва проверки на всички 
развъдни организации, получили помощ за осъществените дейности по т. 2.1 и т. 2.2 от 
раздел І. За резултатите от извършените проверки се съставя протокол в два 
екземпляра. Единият екземпляр се предоставя на проверяваната развъдна организация, 
а другият се изпраща в същия срок на ДФ „Земеделие”.  
 
2. Когато по предходната т. 1 се установи, че има вписвания в родословната книга за 
извършени дейности по 2.1 и т. 2.2 от раздел І за по – малък брой животни от заявените 
или вписванията са непълни, помощта, която съответства на разликата между заявения 
брой животни и бройката животни, за които действително са извършени пълни 
вписания, подлежи на връщане. Вземането става изискуемо от датата на протокола по т. 
1 и развъдната организация възстановява на Фонда надплатената помощ.  
 
3. При деклариране на неверни данни или при представяне на документи с невярно 
съдържание вземането на Фонда става изискуемо и развъдната организация 
възстановява на Фонда реално получените средства по помощта, заедно със законната 
лихва от датата на получаването й. 
 
4. ДФ „Земеделие” може по всяко време да изисква информация и документи от 
развъдните организации във връзка с доказването на извършените дейности по т. 2.1 и 
т. 2.2 от раздел І и правомерното използване на помощта. 
 
ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА 
 
1. Срокът за кандидатстване е от 1 (първи) март до 31 (тридесет и първи) март на всяка 
година; 
2. Срокът за сключване на договора е 30 (тридесети) април на всяка година. 
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3. Крайната дата за изплащане на средствата е 31 (тридесет и първи) май на всяка 
година. 
 
4. За 2009 г. сроковете са следните: 
  

- Срок за кандидатстване - м. юни 
- Срок за сключване на договора и за изплащане на помощта - до 31 (тридесет и 

първи) юли.  
 
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. Развъдната организация няма право да предоставя субсидирани услуги на земеделски 
производители, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент 
/ЕО/ № 70 / 2001 г. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и 
подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й. 
 
3. Развъдните организации нямат право да ползват друго публично финансиране за 
дейностите по Раздел I, т. 2 за периода, за който се подпомагат съгласно тази схема. 
Когато развъдната организация 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. 
 
4. Развъдните организации нямат право да изискват от земеделските производители да 
заплащат услугите по т. 2.1 от раздел І. Развъдните организации нямат право да 
изискват от земеделските производители да заплащат 70 % от стойността на разходите 
за извършените услуги по т. 2.2 от раздел І. При неизпълнение на това задължение 
развъдната организация възстановява на Фонда предоставената помощ, 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 субектите, на които се изплащат паричните средства, а именно 
развъдните организации. Договорите между земеделските производители и развъдните 
организации не могат да се променят по време на предоставяне на помощта по начин, 
който да променя параметрите на предоставената помощ, а именно страни по договора, 
брой животни и извършвани дейности. Съответно договорът между Фонда и развъдната 
организация не може да се променя по отношение на страни по договора, брой животни 
и извършвани дейности, включително не са допустими прехвърляния на права и 
задължения по него от развъдната организация на други субекти. В случай на 
неправомерно изменение на договорите помощта става изискуема и подлежи на 
връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.  


