
 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о ,  х р а н и т е  и  г о р и т е  

 
 

        

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД 09-792 

София, 06.10.2020 г. 
 

 

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и точка 2.7. (12) от 

Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на 

Държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските 

култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат 

приравнени на природно бедствие и одобрен доклад с № 93-5169/06.10.2020 г. на 

Вергиния Кръстева, заместник-министър 
 

Н А Р Е Ж Д А М:   
 

1. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично събитие – 

измръзване/осланяване/слана в области: Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, 

Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Ямбол за културите: круши, 

ябълки, сливи, череши, вишни, праскови, кайсии/зарзали, бадеми, маслодайна роза, 

домати, пшеница, рапица, слънчоглед, царевица, нахут, анасон; 

 

2. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично събитие – пороен дъжд 

/проливен, непрекъснат дъжд/наводнение/ в области: Варна, Добрич, Сливен, София 

област за културите: пипер, картофи, чесън, пшеница, царевица, слънчоглед, коноп; 

 

3. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично събитие – градушка в области:  

Благоевград, Добрич, Перник, Сливен, Хасково, Шумен, Ямбол за културите: винени 

лозя, пъпеши, зеле, домати полски, орехи, фасул, краставици, пшеница, лимец, ечемик 

(зимен и пролетен), овес, царевица, рапица, слънчоглед, тикви за семки, тютюн; 

 

4. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично събитие – суша (засушаване) в 

области: Бургас, Варна, Враца, Добрич, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Сливен, София 

област, Шумен, Хасково и Ямбол за културите: зелен грах, домати на открито, картофи, 

пшеница, ечемик, кориандър, царевица за зърно, царевица за силаж, слънчоглед, овес, 

рапица, грах за зърно (зимен и пролетен), памук; 

 

5. Земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените 

области и земеделски култури имат право на държавна помощ, съгласно условията на 

Решение С (2015) 6493 от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобряване на 

държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските 



култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат 

приравнени на природно бедствие. 

 

6.  Помощта да се изплати по реда и в размер, определени от Управителния съвет 

на Държавен фонд „Земеделие”. 
 

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

изпълнение. 
 

 

 

 

МИНИСТЪР: 

/П/ 

 
 


