
 

 
 
 
 

  
  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о  и  х р а н и те  

 
 

 
З А П О В Е Д 

 
№ РД 09-821 

 
София 10.12.2014 г. 

 

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл. 15a, ал.1 и ал.2 от 

Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в 

одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане  (обн., 

ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 

 

                                                      Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Определям размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно, по 

схемите за специфично подпомагане на животновъдството за 2014 г., както 

следва: 

1. По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически 

уязвими ферми - 210 лв. (107,38 евро) на животно. 

2. По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в 

необлагодетелстваните райони - 225 лв. (115,05 евро) на животно. 

3. По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно 

уязвимите зони - 190 лв. (97,15 евро) на животно.  

4. Преходна помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно 

уязвими зони, в размер 40% от подпомагането по т.3 – 76 лв. (38,86 евро) на  

животно. 

5. По Схемата за крави с бозаещи телета – 205 лв. (104,82 евро) на животно. 

6. По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими 

общини в Южна България- 40 лв. (20,45 евро) на животно.  

7. По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани 

райони - 35 лв. (17,90 евро) на животно. 

 

II. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на 

земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в 3-дневен срок от 

нейното издаване. 

 

Контрола за изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Васил Грудев, 

заместник-министър на земеделието и храните. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

  
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, 

Министър 

 
 


