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Национална програма по пчеларство за 

тригодишния период 2020 – 2022 г. 

ДЪРЖАВЕН  

ФОНД  

ЗЕМЕДЕЛИЕ 



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

2 

Пчеларската програма за новия тригодишен период е съобразена с 

изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 но Европейския 

парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти 

НПП за новия тригодишен период 2020-2022 г. е одобрена от ЕК на 12.06.2019 г., 

като е опреден следния бюджет : 

2020 г.– 6 399 307 лева, 2021 г. – 6 400 203лева, 2022 г. – 6 3999 02лева 

На 27.12.2019 г. в бр. 101 на ДВ е публикувана Наредба № 10/13.12.2019 г.  за 

условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по 

пчеларство за периода 2020 – 2022 г. 

Приемът на заявления за подпомагане стартира със заповед на изпълнителния 

директор на ДФЗ с бюджети по мерките и дейностите на НПП, определени  със 

заповед на министъра на земеделието, горите и храните. 



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 
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Общи изисквания по НПП 

 

 

 

 

 Регистрирани земеделски стопани по Наредба 3, стопанисващи пчелни 

семейства под ветеринарномедицински контрол; 

 Наличните кошери в пчелините са маркирани по реда на Наредба  № 10/2015г.; 

 Нямат изискуеми публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

ДОПК към държавата; 

 Не са осъждани, с влязла в сила присъда; 

 Не са създали изкуствено условия за получаване на предимство при 

получаване на помощта, в противоречие на целите на Програмата и чл. 60 от 

Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета;  

 Не са получили финансиране на същите активи/разходи, предмет на 

подпомагане по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. или схема за държавна помощ; 

 Разходите следва да се извършат в периода на пчеларската година - 01 август 

2019г.  до 31 юли 2020 г.; 

 Не са допустими извършени разходи, платени в брой – с изключение на 

дейностите по закупуване на лекарства за борба с/у вароатозата, ФХА на 

пчелен мед, закупуване на пчелни майки; 

 Не са допустими разходите за възстановим ДДС. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

МЕРКИ ПО НПП – насочени към пчеларите  

 

Мярка А – Техническа помощ 
- дейност 1 – Закупуване на техническо оборудване при първичен добив и 

обработка на пчелен мед 

 

Мярка Б – Борба с/у вароатозата 
- дейност 1 – Закупуване на ВМП за борба с/у вароатозата 

 

Мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство 
- дейност 1 – Закупуване на нов прикачен инвентар 

- дейност 2 – Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство 

 

Мярка Г – ФХА на пчелен мед 
- дейност 1 – ФХА на пчелен мед 

 

Мярка Д – Подновяване на пчелните кошери в ЕС 
- дейност 1 – Закупуване на кошери 

- дейност 2 – Закупуване на отводки 

- Дейност 3 – Закупуване на пчелни майки 

 

НОВО 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Прием по мерките на НПП 
 

 

 

Заявление за подпомагане по мерките, насочени към пчеларите се 

подават в ОД на ДФЗ в 28-те административни области по постоянен 

адрес на ФЛ/адрес на седалището на ЮЛ. 

Кандидатите подават заявление за подпомагане лично, от законния 

представител или от упълномощено от него лице с изрично нотариално 

заверено пълномощно. 

Заявленията и приложените към тях заверени „Вярно с оригинала” 

копия на изискуеми документи се подписват лично от кандидата и се 

подават от кандидата или от упълномощеното лице, след представяне на 

изрично нотариално заверено пълномощно. 

При подаване на заявлението кандидатът/упълномощеното лице е 

длъжен да представи и оригиналите на всички изискуеми документи за 

сравнение с представените копия. 

 

 

В случай на ограничен бюджет: 
- по мярка А/дейност 1, В/дейност 1 и Д се предвижда класиране на 

кандидатите по критерии за оценка, които са заложени в Наредбата; 

- по мярка Б/дейност1, В/дейност 2, Г– редукция с еднакъв за всички 

заявления %. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Допустимо е закупуването само по един брой от един или повече от посочените 

активи: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания по мярка А, дейност 1 Закупуване на оборудване (1)  

1. Центрофуга 

2. Матуратор 

3. Вана за разпечатване 

4. Восъкотопилка 

5. Нож за разпечатване, тип "Лястовича опашка" без вана 

6. Сушилня за прашец 

7. Декристализатор 

8. Ръчна преса за восъчни разпечатнки 

9. Помпа за мед 

10. Сепаратор за прашец 

11. Разпечатваща машина 

12. Шнекова преса за восъчни разпечатки 

НОВО 

 

Допустимите активи по групи пчелари в зависимост от броя на отглежданите пчелни 

семейства, показателите за оценка на активите и референтните им цени са посочени в 

Приложение 1 и Приложение 2 на наредбата.  

Три оферти се представят само за оборудването по т. от 10 до 12. За останалите активи 

при одобрението се прилагат определените в наредбата референтни цени. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

Изисквания по мярка А, дейност 1 Закупуване на оборудване (2) 

 

ВАЖНО: Финансовата помощ за дейност 1 за финансовата година за пчеларите е: 

- от 20 – 50 бр. пчелни семейства – до 1500 лева; 

- от 51 – 151 бр. пчелни семейства – до 2500 лева; 

- над 151 бр. пчелни семейства – до 3500 лева. 

ВАЖНО: Заявеният за финансиране актив трябва да е нов, да отговаря на законовите 

изисквания за производство на храни и кандидатът да не е получил финансиране за 

същия вид актив в предходна година по НПП

 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с най-малко 20 пчелни 

семейства към датата на кандидатстване, които не са получили финансиране по 

ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с производство и /или 

търговия на заявения за подпомагане актив. 

В случай, че кандидат е група/организация на производители, които не са 

регистрирани като ЗС, могат да кандидатстват само за членовете, които са 

регистрирани като ЗС. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски 

стопани с пчелни семейства под 

ветеринарномедицински контрол. 

*В случай, че кандидат е група/организация на 

производители, които не са регистрирани като ЗС, 

могат да кандидатстват само за членовете, които са 

регистрирани като ЗС. 
 

Изисквания по мярка Б, дейност 1 Закупуване на лекарства за борба 

с/у вароатозата (1)

ВАЖНО: За всяко третиране (пролетно/есенно) следва да се използва само един вид 

препарат с различно активно вещество и от различна химична група за всички 

семейства в един пчелин (за сдружения/групи и признати организации на 

производители изискването е по отношение на членовете, стопанисващи пчелните 

семейства, с които се кандидатства). 
 

Препаратите следва да са лицензирани за употреба от БАБХ и да са закупени от 

лицензирани обекти за търговия на едро с ВМП съгл. чл.363, ал. 1 от ЗВД или от 

лицензирани обекти за търговия  на дребно с ВМП съгласно чл.373, ал.1 от ЗВД в 

съответсвие с посочения в лицензиите за употреба режим на отпускане. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Изисквания по мярка Б, дейност 1 Закупуване на лекарства за борба 

с/у вароатозата (2)

ВАЖНО: Недопустими за подпомагане са кандидати, изпълняващи действащ 

петгодишен ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР за периода 

2014-2020 г. за периода на ангажимента  

*За сдружения на пчелари, признати организации на производители изискването е 

по отношение на членовете, стопанисващи пчелните семейства, с които се 

кандидатства.

ВАЖНО: Финансовата помощ се определя по ценови групи съгласно приложение 3 от 

наредбата и е в размер до 9,80 лева за едно пчелно семейство в рамките на 

финансовата година.



 

 

 

 

10 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Допустимо е закупуването само по един брой от 

един или повече от посочените активи: 

 

Допустимо е закупуването само на един брой 

от посочените активи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания по мярка В, дейност 1 Закупуване на нов прикачен 

инвентар за подвижно пчеларство (1) 

1. Система прикачен инвентар 

2. Пчеларско ремарке 

3. Пчеларска платформа 

 

ВАЖНО: Представят се три съпоставими оферти, които не са издадени от лица 

свързани помежду си или с кандидата, в оригинал.  Офертите трябва да съдържат 

наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на 

офертата, подпис и печат на оферента, описание на всеки един от изброените в 

приложение № 1 на наредбата параметри, цена в левове или в евро с посочен ДДС, в 

случай на регистрация по ЗДДС. Офертите трябва да са издадени не по-късно от 

датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от 

технически спецификации. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

Изисквания по мярка В, дейност 1 Закупуване на нов прикачен 

инвентар за подвижно пчеларство (2) 

ВАЖНО: Финансовата помощ е в размер до 2500 лева по дейността

ВАЖНО: Заявеният за финансиране актив трябва да е нов, да е с вместимост минимум 

10 бр. кошери и кандидатът да не е получил финансиране за същия вид актив в 

предходна година по НПП 

Заявеният за финансиране актив трябва да бъде регистриран в КАТ като ППС, 

категория О-1 или категория О-2  в съответствие с изискванията на  Закона за движение 

по пътищата

 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с най-малко 20 и не повече от 

300  пчелни семейства към датата на кандидатстване, които не са получили финансиране 

по ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с производство и /или 

търговия на прикачен инвентар. 

В случай, че кандидат е група/организация на производители, които не са регистрирани 

като ЗС, могат да кандидатстват само за членовете, които са регистрирани като ЗС. 

 

ВАЖНО: Кандидатът се задължава да практикува подвижно пчеларство в рамките на 3 

години от изплащане на финансовата помощ по мярка В
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

Изисквания по мярка В, дейност 2 Възстановяване на разходите за 

подвижно пчеларство (1) 

ВАЖНО: Недопустими са кандидати с с пчелини за производство на елитни и племенни 

пчелни майки, регистрирани по Наредба 47/2003 г. 

 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с 

най-малко 50 пчелни семейства към датата на 

кандидатстване, които не са финансирани за същата 

дейност по държавна помощ "Помощ под формата на 

отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван 

в първичното селскостопанско производство" и/или по 

мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР за периода 

2014-2020 г., направление "Подсигуряване на разнообразна 

паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване"  

 

ВАЖНО: Финансират се до две паши в периода от месец април до месец юли на текущата 

пчеларска година и в случай, че пчелните семейства са придвижени на паша на най-

малко 15 км в радиус по въздух от постоянния пчелин, извън населеното място
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

Изисквания по мярка В, дейност 2 Възстановяване на разходите за 

подвижно пчеларство (2) 

ВАЖНО: Финансовата помощ е в размер до 10 лева на придвижено на една паша пчелно 

семейство.

 Финансират се минимум 50 и максимум 300 броя пчелни семейства, придвижени на една 

паша с минимален, непрекъснат период на престой - 15 календарни дни 

ВАЖНО: Кандидатът се задължава да практикува подвижно пчеларство в рамките на 3 

години от изплащане на финансовата помощ по мярка В
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Изисквания по мярка Г, дейност 1 ФХА на пчелен мед

 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с пчелни семейства под 

ветеринарномедицински контрол. 

*В случай, че кандидат е група/организация на производители, които не са 

регистрирани като ЗС, могат да кандидатстват само за членовете, които са 

регистрирани като ЗС. 

 

Извършване на ФХА проби от собствени партиди пчелен 

мед по следните п-ли: 
 ХМФ; 

 Диастазна активност - количествено; 

 Редуциращи захари и захароза; 

 Водно съдържание;  

 Полен; 

 Неразтворими примеси във вода; 

 Електропроводимост; 

 Свободна киселинност. 

Задължи-

телни за 

изследване 

ВАЖНО: Финансовата помощ за всеки изследван показател  е посочен в приложение 5 

от наредбата и е в размер от 6.40 до 28 лева.

ВАЖНО: Анализите следва да се извършат в акредитирани за дейността си от ИА БСА 

лаборатории, като всеки от изследваните показатели е включен в обхвата на 

акредитацията
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Изисквания по мярка Д, дейност 1 – Закупуване на кошери (1)

Закупуване на нови кошери – брой, равен на отглежданите 

пчелни семейства, но не повече от 50 от следните модели: 

Дървен материал: 
 Лангстрот - Рут (3 корпуса, дъно, капак) 

 Лангстрот - Рут (2 корпуса, дъно, капак) 

 Дадан Блат (плодник, 2 магазина/корпуса, дъно, капак);  

 Дадан Блат (плодник, 1 магазина/корпуса, дъно, капак);  

  Фарар (4 корпуса, дъно, капак). 

 

Полистирен: 
 Лангстрот - Рут  

 Дадан Блат  

 Фарар 

ВАЖНО: 

1. В окомплектовката не се включват рамки и покривни табли; 

2. Изискванията за дебелина на стените (минимум 25 мм) и вътрешни размери на 

частите , посочени в приложение 6 на наредбата, се отнасят за кошерите, изработени от 

дървен материал. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Изисквания по мярка Д, дейност 1 – Закупуване на кошери (2)

ВАЖНО: Не е допустимо получаване на финансиране за повече от 150 бр. кошера, вкл. 

(през предходните години на НПП - от 2017 г. и следващите години на прилагане на 

програмата и тези, заявени за подпомагане в текущата година на кандидатстване) 

 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с най-малко 20 и не повече от 

250 пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол, които не са получили 

финансиране по ПРСР за същия актив и не извършват дейности, свързани с 

производство и/или търговиия на кошери и части от тях 

 

ВАЖНО: Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените кошери 

трябва да са: 

1.Заселени с пчелни семейства; 

2. Маркирани в съответсвие с Наредба 10/2015 г.  

ВАЖНО: Финансовата помощ за един новозакупен кошер е в размер до 54 лева.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Изисквания по мярка Д, дейност 2 – Закупуване на отводки

Закупуване на отводки – брой, равен на отглежданите пчелни 

семейства, но не повече от 50.  

Отводките следва да са произведени от лицензиран по Наредба 

№ 47/2003 г. производител. 

Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с най-малко 20 пчелни 

семейства, които  не са регистрирани като производител на пакети /голи роеве/ и 

отводки съгласно Наредба № 47/11.11.2003г. за производство и предлагане на пазара на 

елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър. 

ВАЖНО: Не е допустимо получаване на финансиране за повече от 150 бр. отводки, вкл. 

(през предходните години на НПП - от 2017 г. и следващите години на прилагане на 

програмата и тези, заявени за подпомагане в текущата година на кандидатстване). 

Не е допустимо получаване на финансиране за новозакупени отводки, в случай че 

същите са присъединени към съществуващи в стопанството ми пчелни семейства 

 

ВАЖНО: Финансовата помощ за една новозакупена отводка е в размер до 75 лева.

ВАЖНО: Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените отводки 

трябва да са настанени в кошери, маркирани в съответсвие с Наредба 10/2015 г.  

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjew5Ha-O3NAhUG8RQKHe18CGgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pchelnomlechice.com%2Fcontent%2Fother_products%2Fother_products.htm&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNEjC2Uoxdk5mfj54lo9L2-pUaB-_Q&ust=1468413435937720
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Изисквания по мярка Д, дейност 3 – Закупуване на пчeлни майки 

Закупуване на пчелни майки, произведени от лицензиран по 

Наредба № 47/2003 г. производител: 
 -  при налични до 50 пчелни семейства – 1,5 пъти броя на наличните пчелни 

семейства към датата на кандидатстване; 

 - от 51 до 250 пчелни семейства – до бр. на наличните 

 - над 250 пчелни семейства – в размер на ½ от наличните 

 
Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани с пчелни семейства, които  не 

са регистрирани като производител на племенни пчелни мйки съгласно Наредба № 

47/11.11.2003г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни 

майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър. 

ВАЖНО: Регистрираните по Наредба 47/2003г. производители на отводки могат да 

кандидатстват само за закупуване на пчелни майки за подмяна на основните 

семейства. 

Не е допустимо финансиран за новозакупени пчелни майки, в случай че същите са 

придадени към новозакупени отводки, финансирани по НПП в същата пчеларска 

година. 

ВАЖНО: Финансовата помощ за една новозакупена пчелна майка е в размер до 15 лева.

ВАЖНО: Към датата на подаване на заявление за плащане новозакупените пчелни 

майки трябва да са настанени в кошери, маркирани в съответсвие с Наредба 10/2015 г.  

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYpoHm-u3NAhVMaRQKHXi0BPgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fe-pchelin.blogspot.com%2F2015%2F05%2Fblog-post_28.html&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNHk6I0bZ24ZslIzWBaeWKwRjkfItQ&ust=1468414012442527
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 
 

МЕРКИ ПО НПП – насочени към сдружения, групи и организации 

на производители на пчелен мед 

 

 

 

 

Мярка А – Техническа помощ 
- дейност 2 – Обмен на знания и добри технологични практики за  

отглеждане на пчелните семейства 

- дейност 3 – Популяризиране на българските пчелни продукти чрез 

      организиране на базари, в които участват местни пчелари 

Мярка Б – Борба с/у вароатозата 
- дейност 3 – Изследване на пчелните семейства за наличие на  

      нозематоза и нейното разпространение на територията на страната 

Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за 

осъществяването на практика на приложните изследователски програми 

в областта на пчеларството и пчелните продукти 
- тема 3 – Изследване на остатъците от пестициди в пчели от райони с  

интензивно земеделие 

 

 

 

 

НОВО 

НОВО 

НОВО 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Прием по мерките на НПП 

 

 

 

 

Заявление за подпомагане по мерките, насочени към сдружения/групи и 

организации се подават в ЦУ на ДФЗ, отдел „Пчеларство, мляко и 

интервенции“. 

Заявлението за подпомагане се подава от законния представител или от 

упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено 

пълномощно. 

Заявленията и приложените към тях заверени „Вярно с оригинала” 

копия на изискуеми документи се подписват от законния представител и 

се подават от него или от упълномощеното лице, след представяне на 

изрично нотариално заверено пълномощно. 

При подаване на заявлението законният представител/упълномощеното 

лице е длъжен да представи и оригиналите на всички изискуеми 

документи за сравнение с представените копия. 

 

 
 

 

В случай на ограничен бюджет: 
Редукция с еднакъв за всички заявления %. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 
 

- Изисквания по мярка А, дейност 2 Обмен на знания и добри 

технологични практики за отглеждане на пчелните семейства (1) 

 

ВАЖНО:Допустимо да бъде получено финансиране по дейността само за една 

лектория, като една лектория включва минимум три теоретични занятия с 

продължителност по 4 часа и максимум две теми в едно теоретично занятие и едно 

практическо занятие с продължителност 4 часа. 
 

Минималният брой участници в едно занятие е 10 пчелари, собственици на активни 

животновъдни обекти – пчелини, регистрирани по чл.137 от ЗВД. 
 

Едно обучаващо се лице не може да участва в повече от 1 лектория с едно и също 

съдържание в рамките на тригодишния период, както и не следва да е преминало 

обучение по проект по подмярка 1.1. от ПРСР за периода 2014-2020 г., който е с едно 

и също съдържание с плана за обучение. 

 

Допустими кандидати: Признати групи и организации на 

производители на мед и пчерлни продукти и техните 

асоциации, пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ 

в обществена полза, осъществяващи дейност минимум 1 

година преди датата на кандидатстване.  

Не са допустими кандидати, които са финансирани за 

обучение по проект с едно и също съдържание с плана за 

обучение по подмярка 1.1. „Професионално обучение и 

придобиване на умения“ от ПРСР за периода 2014-2020г. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

 

- Изисквания по мярка А, дейност 2 Обмен на знания и добри 

технологични практики за отглеждане на пчелните семейства (2) 

 

ВАЖНО: Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи и не надвишава 3000 

лева за една финансова година.

ВАЖНО Материалите и всички документи, насочени към обществеността, които ще 

бъдат финансирани по програмата, трябва да носят емблемата на Европейския съюз и 

следния текст на български език: „ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“. 

ВАЖНО Кандидатът е длъжен да уведоми ДФЗ най-малко 20 работни дни преди 

началото на обучението. 

Финансират се разходи за: 

 Наем на зала и аудио-визуално обрудване за провеждане на лектория 

 Обучителни материали 

 Доходи по извънтрудови правоотношения на лекторите 

 Командировки, съгласно Наредба за командировките в страната на лекторите 

 Наем на транспортно средство за посещение на пчелин за практическо занятие 

 Храна за участниците (за обучения, които са с продължителност над 6 часа в 

рамките на 1 ден) 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 
 

- Изисквания по мярка А, дейност 3 Популяризиране на 

българските пчелни продукти чрез организиране на базари (1) 

ВАЖНО:  

Един базар е с продължителност най-малко 1 ден. 

 

Включените в базара пчелари трябва да са най-малко 5, които са членове на 

сдружението/групата/организация на производители/ асоциациията, организиращо 

базара/изложението и участват в базара с продукти, собствено производство. 

Същите трябва да са  вписани по реда на Наредба 26 от 2010 г. за специфичните 

изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от 

животински произход. 

Допустими кандидати: Признати групи и организации на 

производители на мед и пчерлни продукти и техните 

асоциации, пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ 

в обществена полза, осъществяващи дейност минимум 1 

година преди датата на кандидатстване. 

 

Не са допустими кандидати, които са финансирани по схема 

на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”. 



 

 

 

 

24 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

ВАЖНО: Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи и не надвишава 

10 000 лева за една година (средно 1000 лева за един проведен базар)

ВАЖНО Материалите и всички документи, насочени към обществеността, които ще 

бъдат финансирани по програмата, трябва да носят емблемата на Европейския съюз и 

следния текст на български език: „ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“. 

ВАЖНО Кандидатът е длъжен да уведоми ДФЗ най-малко 20 работни дни преди 

началото на базарите. 

Финансират се разходи за: 

 Наем на изложбена или търговска площ 

 Закупуване на оборудване 

 Временна регистрация на обект съгласно ЗВД или Закона за храните 

 Реклама по местни радоостанции 

 Изработване и публикуване на реклами в печатни издания 

 Отпечатване и разпространение на информационни материали 

 

- Изисквания по мярка А, дейност 3 Популяризиране на 

българските пчелни продукти чрез организиране на базари (2) 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 
 

- Изисквания по мярка Б, дейност 3 Изследване на пчелните 

семейства за наличие на нозематоза 

ВАЖНО: 

Вземането на пробите трябва да е от пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД 

като животновъдни обекти, съобразно разработена от БАБХ методика. 

Пробите се изпращат за изследване в акредитирана лаборатория с протокол за вземане 

на проби по образец. 

Допустими кандидати: Пчеларски сдружения, регистрирани 

по ЗЮЛНЦ в обществена полза, осъществяващи дейност 

минимум 1 година преди датата на кандидатстване. 

ВАЖНО: Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи, като максималната 

им стойност се определя на база на методиката на БАБХ

Финансират се разходи за: 

 Изпращане на проби 

 Изследване на проби в акредитирана лаборатория 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 
 

- Изисквания по мярка Е, тема3 Изследване на остатъците от 

пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие  

ВАЖНО: 

Вземането на пробите трябва да е от пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД 

като животновъдни обекти, съобразно разработена от БАБХ методика. 

Пробите се изпращат за изследване в акредитирана лаборатория с протокол за вземане 

на проби по образец. 

Допустими кандидати: Пчеларски сдружения, регистрирани 

по ЗЮЛНЦ в обществена полза, осъществяващи дейност 

минимум 1 година преди датата на кандидатстване. 

ВАЖНО: Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи

Финансират се разходи за: 

 Вземане на проби и изпращането им в акледитирана лаборатория 

 Изследване на проби в акредитирана лаборатория 

 Командировки, съгласно Наредба за командировките в страната 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

МЕРКИ ПО НПП – насочени към висши училища с преподаване на 

предмет „пчеларство“, научни институти, извършващи 

изследвания в областта на пчеларството, научни организации  

 

 

Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването 

на практика на приложните изследователски програми в областта на 

пчеларството и пчелните продукти 

 
- тема 1 – Инвентаризация на медоносната растителност в страната 

 

- тема 2 – Криоконсервация на семенна течност от търтеи 

 

 

 

 

НОВО 

НОВО 

 

 

Заявление за подпомагане по мерките, насочени към висши училища, 

научни институти и научни организации се подават в ЦУ на ДФЗ, отдел 

„Пчеларство, мляко и интервенции“. 

Кандидатите подават заявление за подпомагане лично, от законния 

представител или от упълномощено от него лице с изрично нотариално 

заверено пълномощно 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

- Изисквания по мярка Е, тема1 и тема 2 (1) 

Допустими кандидати:  

1. Висши училища с преподаване на предмет пчеларство, вписани 

в регистъра на МОН съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване 

на научните изследвания;  

2. Научни институти, в които се извършват изследвания в 

областта на пчеларството;  

3. Научни организации, вписани в регистъра на МОН съгласно чл. 

7б от Закона за насърчаване на научните изследвания  

При подаване на заявление за подпомагане кандидатите представят: 

1. Счетоводни документи , доказващи, че кандидатът не разполага с апаратура, 

консумативи, материали и химикали за целите на проекта; 

2. Научен проект със съдържание съгласно изискванията на наредбата; 

3. Положителна становище на практикоприложната част на представения научен 

проект, издадено от комисия от Селскостопанска академия; 

4. Най-малко три съпоставими  оферти за всеки заявен разход на стойност над 15 000 

лв./договор с избрания оферент  
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

- Изисквания по мярка Е, тема1 и тема 2 (2) 

Допустими разходи: 

По тема 1  

 Консумативи 

 Информационни материали 

 Командировки, съгласно Наредба за командировките в страната 

 

По тема 2  

 Наем/закупуване на апаратура 

 Материали, химикали, консумативи 

  Граждански договори на членовете на колектива 

 Командировки, съгласно Наредба за командировките в страната 

 

ВАЖНО: Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи

ВАЖНО: При изпълнение на разходите по проекта, кандидатите – възложители по 

смисъла на ЗОП следва да се спазват изискванията на посочения закон.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

- Образците на документите във връзка с кандидатстването по 

Националната програма по пчеларство са налични на електронната 

страница на ДФЗ - http://www.dfz.bg 

- В заявленията са посочени изискуемите документи, които се представят 

при кандидатстване. 

http://www.dfz.bg/
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 

Договорът между кандидата и ДФ „Земеделие” се сключва не по-късно от два 

месеца от края на периода на прием на заявления за подпомагане 

Искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ може да бъде 

подавано не по-късно от 30 юни 

Ползвателят на помощта следва да извърши одобрените разходи в периода от 1 август 

на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която се 

кандидатства за подпомагане. 

Заявления за плащане ще се подават най-късно до 15 август. 

 

Финансовата помощ се изплаща в срок от 45 дни от подаване на заявлението  за 

плащане. Краен срок за всички плащания –  

15 октомври. 
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Задължения към ДФЗ след изплащане на помощта 

За срок от 3 години от датата на изплащане на помощта ползвателите трябва: 

1. Да съхранява оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите 

дейности; 

2. Да използват придобитите активи по предназначение; 

3. Да не продават, даряват или преотстъпват ползването на активите; 

4. Да не преустановяват подпомогнатата дейност, в случай че са получили 

подпомагане по дейностите на мярка А, дейност 1 – Закупуване на оборудване, 

мярка В, дейност 1 – Закупуване на прикачен инвентар, Мярка Д, дейност 1 и 2 – 

Закупуване на кошери и отводки; 

5. Да практикуват подвижно пчеларство, в случай че са получили подпомагане по 

мярка В – Рационализиране на подвижното пчеларство. 

 

*Членовете на пчеларски сдружения, групи и организации на производители, 

получили подпомагане по мярка А, дейност 1 – Закупуване на оборудване, мярка 

В, дейност 1 – Закупуване на прикачен инвентар се задължават за срок 3 години 

след изплащане на финансовата помощ от ДФ „Земеделие“ да спазват посочените 

изисквания. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

ОД на ДФЗ, ОПСМП 

в 28-те административни области – заявления за 

подпомагане, договори 

 

ОД на ДФЗ, ОРРА 

в 11 от административните области – заявления за 

плащане 

 

 

Отдел “Пчеларство, мляко и интервенции”  при ДФЗ   

на телефона за връзка с кандидати по програмата 

02 / 81 87 690 

 

 

 

 

 


