Изисквания за участие в одобрени схеми за национални доплащания и за
специфично подпомагане на овцевъдните стопанства.
Регламентирани са в Наредба №2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за
участие в одобрени схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане.
1. Наредбата предвижда две схеми за национални доплащания на овцевъдите:
1.1. схема за национални доплащания на хектар земеделска земя;
1.2. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с
производството.
2. Наредбата предвижда две схеми за специфично подпомагане на овцевъдите:
2.1. схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими
общини в Южна България;
2.2. схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани
райони.
Национални доплащания
1.1. Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя
Допустими за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички
земеделски площи на територията на страната, които са допустими и заявени за
подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:
- постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите:
- с винени сортове лозя;
- заявени за подпомагане по схемата за производство на ягоди и малини,
предназначени за преработка;
- с тютюн.
Право на подпомагане по схемата за национални доплащания на хектар имат
земеделските стопани, които стопанисват най-малко:
- 0,5 хектара трайни насаждения, или
- един хектар за всички останали земеделски площи.
1.2. Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана
с производството.
Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози
майки имат земеделските стопани, които:
1) отглеждат в стопанствата си:
- 50 или повече овце майки, или
- 50 или повече кози майки, или
- 50 или повече овце майки и кози майки, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на
Българска агенция по безопасност на храните;
2) продължат да отглеждат заявените овце майки и/или кози майки в срок от
деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане, наймалко до 30 ноември, на годината на кандидатстване.

3) Помощта по схемата за национални доплащания за овце майки и кози
майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за
подпомагане овце майки и кози майки, които реално се отглеждат в стопанството.
.
Важно. Нямат право на подпомагане по схемите за национални доплащания
земеделски стопани, които имат публични задължения към държавния бюджет, с
общ размер над 10 лева, към 30 ноември на годината на кандидатстване.
Специфично подпомагане
2.1. Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически
уязвими общини в Южна България
Право на подпомагане по схемата за отглеждане на овце-майки и кози-майки в
икономически уязвими общини в Южна България имат земеделски стопани, които:
1) стопанисват ферми, намиращи се в териториалния обхват на
икономически уязвимите общини в Южна България включени в Приложение №2
към наредбата;
2) отглеждат във фермите си:
. от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки, или
- от 10 (включително) до 49 (включително) кози майки, или
- от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и кози майки,
регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българска агенция по безопасност на храните.
3) продължат да отглеждат заявените овце майки и/или кози майки в срок от
деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане, наймалко до 30 ноември на годината на подаване на заявлението.
Помощта по схемата за специфично подпомагане за овце-майки и козимайки в икономически уязвими общини в Южна България се определя въз основа
на броя на овцете майки и/или козите майки, който е заявен за подпомагане и
реално се отглеждат във фермите.
2.2. Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в
необлагодетелствани райони.
Право на подпомагане по схемата за отглеждане на овце-майки и кози-майки в
необлагодетелствани райони имат земеделски стопани, които:
1) стопанисват ферми, намиращи се в необлагодетелстваните райони,
съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони
и териториалния им обхват (обн. ДВ. бр.20 от 26.02.2008 г.);
2) отглеждат във фермите си:
- от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки, или
. от 10 (включително) до 49 (включително) кози майки, или
. от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и кози майки,
регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българска агенция по безопасност на храните.
3) продължат да отглеждат заявените овце майки и/или кози майки в срок от
деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане, наймалко до 30 ноември на годината на подаване на заявлението.

Помощта по схемата за специфично подпомагане за овце-майки и козимайки в необлагодетелстваните райони се определя въз основа на броя на овцете
майки и/или козите майки, който е заявен за подпомагане и реално се отглеждат
фермите.
Важно! 1. Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане само
по една от схемите за специфично подпомагане т.2.1 и т.2.2.
2. Земеделските стопани не могат да кандидатстват за подпомагане едновременно
по схемите за специфично подпомагане отглеждане на овце-майки и кози-майки по
т.2.1 и т.2.2 и по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки,
обвързана с производството т 1.2.

