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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
З а ме с т н и к - м и н и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о  и  х р а н и т е  

 

№……….………………….        

……………………. 2015 г. 
 

 

ДО  

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д 

 

от Васил Грудев – заместник-министър на земеделието и храните 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

На основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители и чл. 15, ал. 1 от Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и 

храните, внасям за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 03.04.2008г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на 

млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

Основните предложения за промените в Наредба № 9 от 2008 г. се състоят в следното: 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 

03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
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Във връзка с наближаване на периода за подаване на заявки за второ плащане на 

бенефициенти по мярка 112 от ПРСР, които са подали заявления за подпомагане след 

07.08.2012 год. в ДФ „Земеделие“ тече процес на създаване на контролни листа и с оглед 

констатирани пропуски е необходимо да се допълни списъка с документи, доказващи 

извършените инвестиции .  

Намалява се срока от пет месеца на два месеца преди края на петата година от 

изпълнение на бизнес плана на младия фермер, Държавен фонд "Земеделие" - 

Разплащателна агенция, да извършва административни проверки на представените 

документи, заявените данни и други обстоятелства за установяване фактическо 

съответствие с представения бизнес план, включително и одобрените от РА последващи 

промени в него. 

Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 год. и необходимостта от ускоряване обработката на заявките за плащане, срокът, в 

който бенефициентите могат да отстранят констатираните нередовности, непълноти или 

неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи към заявката за 

плащане, се намалява от до 15 работни дни на до 10 работни дни. Същата промяна се 

извършва и в Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, Наредба № 18 

от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

"Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", Наредба № 21 от 2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

"Подобряване икономическата стойност на горите", Наредба № 22 от 2008 г. за условията 

и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално 

залесяване на неземеделски земи”, Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, Наредба № 25 от 2008 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони", Наредба № 24 от 2008 г. за условията и 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие 

на населените места", Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия", Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 



              гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 
Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 

3 

Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

С цел създаване на възможност за пълно реализиране на проектите, одобрени през 

2015 г. се увеличава крайният срок за тяхното изпълнение до 30 октомври 2015 г., както и 

срокът за подаване на заявка за окончателно плащане по тях – до 10 ноември 2015 г. 

Промяната е отразена в Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”, в 

Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и Наредба № 

30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г.  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба № 9 от 

юли 2008 г.: 

 Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на 

Министерство на земеделието и храните. 

Очакваните резултати от предлаганите изменения и допълнения: 

С проекта се създават условия за по-пълноценно използване на средствата по мярка 

„Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. 

       Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Проектът не съдържа разпоредби транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е необходимо да бъде изготвена таблица за съответствие с правото на 

Европейския съюз. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. беше 

публикуван на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони за 

съгласуване със заинтересованите лица. 

Проектът на Наредба № 9 от 2008 г. е съгласуван в съответствие с разпоредбите на 

Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на нормативни актове в системата на 

Министерството на земеделието и храните. Направените целесъобразни бележки и 

предложения са отразени. 
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, предлагам да 

одобрите предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 

2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

„Създаване на стопанства на млади фермери ” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. 

 

 

С уважение, 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

Заместник-министър на земеделието 

и храните 

   

   

   

   

   

   

 
ИМ/РСР 



Проект: 

 

Наредба  

за изменение и допълнение на  

Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади 

фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.  

(Обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г., изм., бр.107 от 2008 г., бр.9 от 2009г., бр. 83 от 2011 г., бр. 

23  и 60 от 2012 г., и бр. 44 от 2013г.) 

 

§ 1. В чл. 15, ал. 1 след думите „чл. 6, т. 2“ се поставя запетая и се добавя „както 

и документите по чл. 30а, ал. 1“. 

§ 2. В чл. 30а ал. 7 се изменя така: 

“(7) След приемане на уведомително писмо съгласно Приложение № 8, 

окомплектовано с всички изискуеми съгласно Приложение № 9 документи,  

ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на уведомително 

писмо до РА.“ 

§ 3. В чл. 31а, ал. 1 думите „в срок пет месеца преди края на петата година от 

изпълнение на бизнес плана на младия фермер“ се заменят с “в срок до два месеца 

преди изтичане на срока по чл. 27 “.  

§ 4. В Приложение № 8 към чл. 30а в раздел ІІІ се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В таблицата „Общи документи“ се създават редове 7 и 8: 

„7.Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, 

удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в 

съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, 

издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на уведомителното 

писмо. 

8. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на 

трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които 

има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след 

датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на 

уведомителното писмо).“ 



2. В таблицата „В случай на закупуване на земя“ в ред 1 след думите „Копие от 

документ за собственост на земя“ се поставя точка и текстът до края на изречението се 

заличава.  

              3. Накрая в приложението се създава таблица „Специфични документи“: 

„Специфични документи: 

1. Сертификат или писмено доказателство съгласно разпоредбите на чл. 

29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на 

произведените продукти с правилата на биологичното производство, 

издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, 

ал. 1 от ЗПООПЗПЕС - (в случай, че кандидата е получил приоритет при 

условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3) 

 

                                                                                                                                „ 

§ 5. В  Приложение № 9 към чл. 30а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В раздел „Общи документи“ се създават т. 7 и 8: 

„7. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, 

удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в 

съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, 

издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на уведомителното 

писмо. 

8. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на 

трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които 

има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след 

датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на 

уведомителното писмо).“ 

2. В раздел „В случай на закупуване на земя“ в т. 1 след думите „Копие от 

документ за собственост на земя“ се поставя точка и текстът до края на изречението се 

заличава. 

3. Накрая в приложението се създава раздел „Специфични документи“: 

 "Специфични документи: 

1. Сертификат или писмено доказателство съгласно разпоредбите на чл. 29, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с 

правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило 

разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС - (в случай, че кандидата е получил 

приоритет при условията на чл.12а, ал. 1, т. 3). 



Заключителни разпоредби 

 

§ 6. В Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 

от 2008 г., изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9, 37, 45, 55 и 75 от 2010 г., бр. 18, 67, 89 и 99 от 

2011 г., бр. 28 и 54 и от 2012 г., бр. 72 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 39 се създава ал. 3: 

„(3) Заявката за окончателно плащане по договори сключени през 2015 г. се 

подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 10 ноември 2015 г.“ 

2. В чл. 41, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“. 

3. В чл. 44, ал. 1 се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на 

проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 

30 октомври 2015 г.“. 

         § 7. В Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 

г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. и доп., бр. 37, 45 и  55 от 2010 г., бр. 65, 68, 89 и 99 от 

2011 г., бр. 53 от 2012 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., и  бр. 24 от 2015 г.) в чл. 41, 

ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“. 

§ 8. В Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г. (Обн. ДВ. бр.65 от 2008 г., изм. бр.24 от 2009 г., бр.50 от 2010 г., 

бр.5, 89, 99 и 105 от 2011г., бр.71 от 2012 г., бр.105 от 2013 г., бр.72 от 2014 г., и бр.24 

от 2015 г.) в чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“. 

        § 9. В Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на 

горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Обн. 

ДВ. бр. 66 от 2008 г., изм. бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г., бр. 28 и 55 от 2012 г., 

бр. 24 от 2015 г.) в чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни 

дни“. 



 § 10. В Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски 

земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., 

ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г., бр. 

60 от 2012 г., бр. 105 от 2013 г. и бр. 24 от 2015 г.) в чл. 33, ал. 2 думите „ до 15 работни 

дни“ се заменят с „до 10 работни дни“. 

§ 11. В Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Обн. ДВ. бр. 

71 от 2008 г., изм. бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 

54 от  2012 г., бр. 2 и 75 от 2013 г., бр. 63 и 72 от  2014 г., и  бр. 24 от 2015 г.) в чл. 36, 

ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“. 

       § 12. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г. (Обн. ДВ. бр.72 от 2008 г., изм. бр.11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г., 

бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2, 75, 98 и 105 от 2013 г., бр. 

61 и 72 от 2014 г., бр. 24 от 2015 г.) в чл. 38, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се 

заменят с „до 10 работни дни“. 

      § 13. В Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 

2013 г. (обн. ДВ. бр.76 от 2008 г., изм. бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр.72, 76, 89 и 99 от 

2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 72 от 2013 г., бр. 61 и 72 от 2014 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 35 се създава ал. 3: 

„(3) Заявката за окончателно плащане за договори, сключени през 2015 г. се 

подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 10 ноември 2015 

г.“ 

2. В чл. 37, ал. 2 думите „до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“. 

3. В чл. 40, ал. 1 се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на 

проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 

г. е 30 октомври 2015 г.“.  



    § 14. В Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн. ДВ. бр. 77 от 

2008 г., изм. бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72, 76, 89 и 99 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 

78 от 2013 г. и  бр. 61 и 72 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 35 се създава ал. 3: 

„(3) Заявката за окончателно плащане по договори сключени през 2015 г. се 

подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 10 ноември 2015 г.“ 

2. В чл. 37, ал. 2 думите „ до 15 работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.    

3. В чл. 40, ал. 1 се създава изречение второ: „Крайният срок за изпълнение на 

проекти със сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 

30 октомври 2015 г.“ 

§ 15. В Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Обн. ДВ. бр. 

83 от 2008 г., изм. бр. 55 от 2010 г., бр. 30,  76,  89 и  99 от 2011 г., бр. 28 и  55 от 2012 

г., бр. 73 от 2013 г., бр. 72 от 2014 г., и бр. 24 от 2015 г.) в чл. 34, ал. 2 думите „до 15 

работни дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.  

     § 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


