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ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗАСЕГНАТИ ОТ 
ИЗВЪНРЕДНИТЕ  ОБСТОЯТЕЛСВА  НА 28-08-2021Г. 
 
ЧРЕЗ  
 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.ПЛОВДИВ 
 
ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖЕБИ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАЛОЯНОВО, МАРИЦА И РАКОВСКИ 
 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.ПЛОВДИВ 
 
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ: КАЛОЯНОВО, МАРИЦА И РАКОВСКИ 
 
КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:  
 
С.МАНОЛЕ, ГР.БЕЛОЗЕМ, С. РЪЖЕВО КОНАРЕ, С.ДЪЛГО ПОЛЕ, С.ТРИЛИСТНИК, 
С.ШИШМАНЦИ, ГР.РАКОВСКИ, С.МАНОЛСКО КОНАРЕ, С.СКУТАРЕ, С.РОГОШ, 
С.БОЛЯРИНО, С.МОМИНО СЕЛО, С.СТРЯМА, С.РЪЖЕВО, С.ГЛАВАТАР, 
С.ПЪДАРСКО, С.ЯСНО ПОЛЕ И С.ОРИЗОВО 
 
 
ОТНОСНО: финансово подпомагане на земеделските стопани, засегнати от 

извънредни обстоятелства в резултат на настъпило тежко природно 
бедствие (валежи от град, придружени със силни пориви на вятъра) на 
28 август 2021г., засегнали сериозно земеделските площи на 
територията на общините: Калояново, Марица и Раковски 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
В резултат на развилата се на 28 август 2021г. над област Пловдив мощна купесто-

дъждовна облачност, водеща до валежи от град и силни пориви на вятъра, са нанесени 
изключително големи щети върху земеделските площи и земеделската продукция.    

Наличието на тежкото природно бедствие е констатирано от Областния управител 
на област Пловдив, на база на подадената информация от Изпълнителната агенция за 
борба с градушките, с писмо изх.№06-439/01-09-20212г. до министъра на земеделието, 
храните и горите, с което е изпълнено изискването за удостоверяването му от компетентен 
орган, приложение към настоящото писмо.  

С цел да се гарантира продължаване на дейността на земеделските стопани и 
възстановяване на стопанствата им от нанесените щети  Министерството на земеделието, 
храните и горите ще използва всички приложими инструменти за финансова подкрепа за 
пострадалите от природното бедствие земеделски стопани.  

 
За да получат подпомагане за нанесените щети от природното бедствие, 

всички земеделски стопани трябва да разполагат с протокол, издаден от съответната 
Общинска служба  „Земеделие“,  в който да е определен процентът на засегнатите 
площи.  

 
 
I. Подпомагане чрез държавни помощи: 

 
Помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно 

пропаднали площи  (100% ) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни 
климатични условия: 

За да получат подпомагане за пропаднали площи земеделските стопани следва да 
подадат в срок до 10 работни дни от настъпване на събитието  (до 13 –ти септември 
2021г.) лично или чрез упълномощено лице заявление по образец до съответната 
Общинска служба „Земеделие“, на база на което да бъде извършена проверка от назначена 
за целта комисия,  за установяване на процента на засегнатите от природното бедствие 
площи.   

Подпомагането се състои в директни помощи  в размер до 80% от действителните 
разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година, изчислени 
по Технологични карти изготвени от МЗХГ, за целите на прилагане на помощта.  

За земеделските стопани, които имат сключени застраховки, застрахователната 
сума се приспада от помощта и се изплаща разликата. 

В случаите, в които земеделските стопани нямат сключени застраховки, съгласно 
правилата на помощта сумата се намалява с 50 %. 

 
II. Подпомагане по схемите за директни плащания при настъпване на 

извънредни (форсмажорни)  обстоятелства: 
 
За да получат подпомагане по схемите за директни плащания за Кампания 2021 за 

площите засегнати от природното бедствие земеделските стопани, техните наследници 
или упълномощени от тях лица,  следва в срок до 15 работни дни от настъпване на 
събитието (до 20 септември 2021 година ) да уведомят ДФ „Земеделие“  за наличието на 
форсмажорни обстоятелства върху заявените за подпомагане площи, като попълнят  
формуляр по образец, заедно с подписана декларация, с която се задължават  да 
представят доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство и за началната и 
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крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция. В конкретния случай 
доказателствения документ е писмото на Областния управител на област Пловдив, което е 
предоставено на ДФ „Земеделие“ по служебен път.   

Земеделските стопани следва да разполагат и с протокол, в който е определен 
процентът на пропадналите площи.   

При уведомление за настъпило форсмажорно събитие засегнатите площи не се 
считат за над декларирани и земеделските стопани могат да получат пълния размер на 
плащането за допустимите за подпомагане площи. 

Земеделските стопани, кандидати  по схемите за обвързано с производството 
подпомагане за плодове и зеленчуци ще получат подпомагане за засегнатите от 
форсмажорното събитие площи и в случаите на недостатъчно количество реализирана 
продукция на пазара.  

 
Земеделските стопани могат да получат подпомагане само по един от двата 

финансови инструмента, съобразно условията на които отговарят, като ще бъдат 
автоматично изчислени индивидуалните суми за допустимите по двата инструмента 
бенефициенти  и ще бъде изплатена по-високата от тях.   
 

В допълнение на подпомагането по един от двата инструмента засегнатите 
земеделските стопани ще получат и допълнително подпомагане чрез минимални помощи 
– de minimis. 

 
За пострадалите земеделски стопани (независимо от степента на пропадане на 

площите) е в процес на разработване минимална помощ de minimis, за ограничаване на 
последствията от настъпилото събитие и възстановяване на производството.  

 Съгласно регламента максималният размер на помощите de minimis за всеки един 
земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти е 
установен на равностойността в лева на не повече от 25 000 евро на стопанство за период 
от три последователни данъчни години.  

 
Помощта ще бъде изплатена през 2022 година.   
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Съгласно текста  
 

9.9.2021 г.

X  
ЯВОР ГЕЧЕВ
ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР
Signed by: Yavor Iliev Gechev  

 


