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ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ  

 
1. Описание на схемата (въпроса) 

Държавите, които прилагат Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат да предоставят 

преходна национална помощ за периода 2015-2020 г.  

Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които през 2013 г. са 

давани национални доплащания. Условията за предоставяне на подпомагането по преходната 

национална помощ следва да са идентични на условията, по които е отпускано подпомагане по 

схемите за национални доплащания през 2013 г. 

Преходната национална помощ е опция за държавите, предвидена в регламента, реализацията на 

която е в пряка връзка с възможностите на националния бюджет. 

2. Срок за нотифициране и /или прилагане (начална дата) 

Нотификацията за прилагане на преходната национална помощ се извършва всяка година в срок 

до 31 март на съответната година.  

Уведомлението съдържа следната информация:  

а) специфичния за сектора финансов пакет;  

б) когато е приложимо, максималната ставка на преходната национална помощ.  

3. Изисквания за подпомагане по схемата/нормативни изисквания 

Изискванията към земеделските стопани по преходната национална помощ следва да са 

идентични на изискванията по схемите за национални доплащания, прилагани през 2013 г.  

4. Връзка със сегашни схеми/ изисквания (наличие на общи черти, нови моменти) 

Съществува ясно определена връзка на преходната национална помощ със схемите за 

национални доплащания, приложени през 2013 г. Параметрите на преходната национална помощ 

са идентични на схемите за национални доплащания за: хектар земя; тютюн; крави с бозаещи 

телета; говеда и биволи; овце и кози, приложени в България през 2013 г. 

5. Потенциални бенефициенти/сектори, към които има отношение схемата 

Секторите, на които може да бъде предоставена преходна национална помощ са: хектар земя; 

тютюн; крави с бозаещи телета; говеда и биволи; овце и кози. 

6. Потенциални ползи от прилагането 

Прилагането на преходната национална помощ предоставя възможност за последователност в 

политиката и подпомагане с максимална продължителност с национални средства на сектор 

„Тютюн”.  

Използването на възможността за преходна национална помощ осигурява опция за допълнително 

подпомагане на говедовъдството и отглеждането на овце и кози.  

7. Възможни проблеми/трудности 

Преходната национална помощ може да бъде предоставена само на сектори, които през 2013 г. са 

били обект на национални доплащания. В обхвата на този вид подпомагане не могат да се 

включват допълнителни сектори. 

Преходната национална помощ може да се приложи само в случай, че държавата прилага СЕПП. 

Бюджетът по схемите е с постоянно намаляващ размер до 2020 г. При увеличение на заявителите 

и допустимите количества и животни, съответно ще бъде намалявана ставката. 

По преходната национална помощ не могат да се изменят изискванията по схемите за 

национални доплащания, които са одобрени от Европейската комисия през 2013 г. 

По преходната национална помощ не могат да се актуализират референтните периоди при 

необвързаните схеми, което в бъдеще ще доведе до много съществено отдалечаване от 

референтния период. 

Финансирането на преходната национална помощ се осъществява от националния бюджет и 

осигуряването на пълния бюджет ще зависи от финансовите възможности на страната през 

съответната година. 

8. Национална уредба – необходима ли е и какво трябва да се уреди с нея 
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Прилагането на преходната национална помощ изисква осъществяването на ежегодна 

нотификация до Европейската комисия относно финансовия пакет и максималната ставка. 

Прилагането на схемата може да бъде уредено чрез наредба, регламентираща специалните 

изисквания за участие в схемите по националната преходна помощ по аналогия на метода на 

прилагане на схемите за национални доплащания до момента. 

Използването на възможността за преходна национална помощ ще изисква ежегодно определяне 

на необходимите финансови ресурси в Държавния бюджет. 

За постигането на по-голяма яснота и прозрачност, ставките по отделните схеми от преходната 

национална помощ могат бъдат ежегодно определяни със заповед на Министъра на земеделието 

и храните.   

9. Таван по схемата, плащане на 1-ца, потенциален брой бенефициенти 

Таблица 1: Тавани по схемите за преходна национална помощ (в евро) 

Сектор/Календар

на година 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Плащане на площ 

(необвързано) 11 918 250 11 123 700 10 329 150 9 534 600 8 740 050 7 945 500 

Плащане за 

тютюн 

(необвързано) 60 416 250 56 388 500 52 360 750 48 333 000 44 305 250 40 277 500 

Крави с бозаещи 

телета (обвързано) 1 574 250 1 469 300 1 364 350 1 259 400 1 154 450 1 049 500 

Плащане за говеда 

и биволи 

(необвързано) 24 591 750 22 952 300 21 312 850 19 673 400 18 033 950 16 394 500 

Овце и кози 

(обвързано) 20 576 250 19 204 500 17 832 750 16 461 000 15 089 250 13 717 500 

 

Таблица 2: Тавани по схемите за преходна национална помощ (в лева) 

Сектор/Календар

на година 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Плащане на площ 

(необвързано) 23 309 713 21 755 732 20 201 752 18 647 771 17 093 790 15 539 809 

Плащане за тютюн 

(необвързано) 118 162 102 110 284 628 102 407 155 94 529 681 86 652 208 78 774 735 

Крави с бозаещи 

телета (обвързано) 3 078 918 2 873 657 2 668 396 2 463 135 2 257 873 2 052 612 

Плащане за говеда 

и биволи 

(необвързано) 48 096 545 44 890 108 41 683 672 38 477 236 35 270 799 32 064 363 

Овце и кози 

(обвързано) 40 243 030 37 560 161 34 877 292 32 194 424 29 511 555 26 828 687 

 

Потенциален брой бенефициенти съгласно данни за кандидатите по схемите за национални 

доплащания за кампания 2013, предоставени от ДФ „Земеделие”-РА:  

Потенциални бенефициенти по схемите за преходна национална помощ са заявителите, които 

отговарят на условията за допустимост по схемите за национални доплащания от 2013 г.  

Схема за национални доплащания на площ – 69 522 земеделски стопани;  

Схема за национални доплащания за тютюн – 41 706 земеделски стопани. 

Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета – 4 110 земеделски стопани;  

Схема за национални доплащания за говеда и/или биволи – 7 885 земеделски стопани;  

Схема за национални доплащания за овце-майки и кози-майки – 6 671 земеделски стопани.  


