
 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
З а ме с т н и к - м ин и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о ,  хр ан и т е  и  г ор и т е  

1 
 

 

 

X

 
 

ДО 

Г-Н ЕМИЛ ЦВЯТКОВ 

 

На рег. индекс в МЗХГ: 94-176/27.01.2020 г. 

 

 

ОТНОСНО: Указания за прилагане на схема за държавна помощ „ Помощ за инвестиции в 

материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на 

растениевъдна земеделска продукция“ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЯТКОВ, 

 

Във връзка с постъпило в Министерство на земеделието, храните и горите Ваше писмо с вх. 

№ 94 – 176/27.01.2020 г., относно Указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ 

за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство 

на растениевъдна земеделска продукция“ през 2020 г., Ви предоставям следната информация по 

поставените въпроси: 

По т. 1. Допустими са бенефициери, които са микро-, малки и средни предприятия. 

По т. 2. В схемата за държавна помощ, нотифицирана пред Европейската комисия, са 

разписани общите правила съгласно законодателството в областта на държавните помощи към 

всички допустими групи бенефициери.  

По т. 3. Правото не предвижда легални дефиниции за посочените активи и следва да се 

приема общоприетите значения на думите. Техническите характеристики на съответните активи се 

определят от кандидата в съответствие с нуждите му. 

По т. 4. Максималният интензитет на помощта е до 50% от посочените приемливи разходи 

на бенефициер, но не повече от 120 000 лева за срока на прилагане на помощта. Посоченият праг 

не трябва да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на проектите – например в проекти за помощ 

със сходни характеристики или бенефициери, с цел недопускане усвояването на средства над 

максималния размер на допустимите разходи по схемата. 

По т. 5. Максималният размер на помощта е общ и се прилага за организацията и всички 

нейни членове, които кандидатстват. 
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По т. 6. Условието се отнася за кандидати от два различни приема по схемата, независимо 

от това кой е кандидатствал първи – групата/организацията или неин/и член/ове. В случай че в 

предходен прием е одобрена група/организация, а във втория прием кандидатстват двама или 

повече нейни членове, между тях ще бъде разпределен пропорционално остатъкът до общия 

лимит от 120 000 лева. 

По т. 7. По схемата допустими за подпомагане са както цели линии,  така и отделни 

машини/съоръжения, които могат да бъдат включени в линия. 

По т. 8. Изброените активи ще се считат за допустими. 

По т. 9. Договор за наем за срок от 5 години, считано от датата на кандидатстване, ще бъде 

допустим, ако са спазени изискванията за форма и реквизити и е вписан в Службата по 

вписванията към съответния районен съд. 

По т. 10. Съгласно т. 7 от Указанията за прилагане на схемата бюджетът на помощта ще се 

разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. 

По т. 11. По отношение на група/организация под собствена продукция следва да се 

разбира продукцията, добита от нейни членове. 

По т. 12 и втори въпрос от т. 11. В договорите за предоставяне на държавна помощ са 

включени следните изисквания по отношение на застраховането на активите: 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да сключи и поддържа в полза на ФОНДА валидна застраховка 

на имуществото, предмет на подпомагане на стойност най-малко равна на предоставената по 

настоящия договор държавна помощ, считано от датата на подаване на заявление за плащане за 

срок от 4 години от датата на настоящия договор. 

 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да внася еднократно целия размер на застрахователната премия 

за съответната година. 

 Застраховката следва да покрива следните рискове: пожар, вкл. последиците от гасенето на 

пожара, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, 

измокряния в резултат на авария на “ВиК”, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), 

кражба с взлом ако обектът е затворен или ограден. 

По т. 13. Изискването за вписване в инвентарната книга и поставяне на отбелязан 

инвентарен номер и негов собственик се отнася за всеки подпомогнат по схемата актив.  

По т. 14. След подаване на заявлението за кандидатстване по схемата кандидатът може да 

започне реализацията на проекта, но държавна помощ ще бъде одобрена, ако проектът му отговаря 

на всички условия и изисквания по схемата. 

 

 

 

С уважение, 

X
ДОЦ. Д-Р ЯНКО ИВАНОВ

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР

 
 

 


