
 

Уважаема Госпожо, 

 

В отговор на зададения от Вас въпрос Ви информираме  за следното: 

1. Съгласно информацията, която ни предоставяте не става ясно каква е 

причината за настъпилата смъртност на пчелите. 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на 

подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г.(Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.) https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873 в 

случай на загуба поради непреодолима сила и извънредни обстоятелства може да се 

позовете на разпоредбите на чл.38 ал.5 и 6, а именно: 

(5) Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми 

РА за възникването на непреодолима сила и извънредни обстоятелства и да приложи 

достатъчно доказателства за това в срок до 15 работни дни от датата, на която е в 

състояние да го направи. 

(6) При възникване на непреодолима сила и извънредни обстоятелства след 

получаване на второто плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, 

водещи до трайна обективна невъзможност на ползвателя да изпълнява поетите 

договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява получената по 

договора финансова помощ. 

"Непреодолима сила и извънредни обстоятелства" са обстоятелства по смисъла 

на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. и могат да бъдат признати по-

специално в следните случаи: 

- смърт на бенефициера; 

- дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера; 

- тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството; 

- случайно унищожение на постройките за животни на стопанството; 

- епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или 

всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефециера; 

- отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако 

това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на 

заявлението. 

2. При липса на форсмажорни обстоятелства и във връзка с поетите ангажименти 
трябва да набавите заложения в одобрения бизнес план брой пчелни семейства, защото 

съгласно член 42, т.9 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ Вие се задължавате да поддържате 

икономическия размер на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем 

(СПО), за който сте получила второто плащане по договора, за периода от подаване на 

заявката за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване договора, 

като отглеждате видовете култури и/или животни и спазвате сроковете за 

засяване/засаждане на културите, посочени в заявлението за подпомагане и договора за 

предоставяне на финансова помощ. 

Информираме Ви, че петгодишния период започва да тече от датата на подписване на 

договора с Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ), а в срок от пет години и шест месеца сте 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873


длъжна да съхранявате всички документи, свързани с изпълнението на бизнес плана, и 

всички останали нормативно и договорно установени задължения.  

3. По отношение на закупуването на отводки и пчелни семейства – може да се 

закупят както от лицензирани производители, така и от стопани с регистрирани 

пчелини в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и да са придружени 

със съответните документи за покупко-продажба.  

С цел получаване на по-подробна и детайлна информация Ви препоръчваме да 

посетите наш офис, където експертите подробно ще се запознаят с вашия казус и ще Ви 

предложат най-доброто за Вас решение.  

 

Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на 

растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите 

свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при 

изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства. 

 

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на 

териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч. 

 

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на 

НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, 

подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49 

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието» 

Национална служба за съвети в земеделието 

e-mail: gdsz@naas.government.bg  

тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91 
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