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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

От 1 октомври розопроизводителите ще кандидатстват за компенсации  

На първи октомври започва приемът по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на 

ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване 

на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, съобщиха от 

министерството на земеделието. Помощта е до 100 лева на декар за направените разходи 

за производство на цвят от маслодайна роза до периода на прибиране на реколтата (до 

„бране“). Средствата се отпускат на земеделски стопани, отглеждащи маслодайна роза, за 

покриване на част от направените разходи по производство й за стопанска 2020-2021 г., и 

които са в невъзможност да реализират продукцията си, защото не са успели да сключат 

договори за покупко-продажба с преработвателни предприятия, както и на тези, които имат 

сключени договори, но цветът не е реализиран. От ведомството поясниха още, че за 

подпомагане на сектора се прилагат и други мерки, а именно: Помощ de minimis към 

розопреработвателни предприятия, за компенсиране на част от разходите, свързани с 

преработка на цвят от маслодайна роза – реколта 2021 г. Помощ в подкрепа осигуряването 

на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за 

преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. 

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък. 

Помощта е под формата на данъчно облекчение – преотстъпва се до 60% от корпоративния 

данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена 

растителна и животинска продукция. Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и 

нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на 

непреработена растителна и животинска продукция в съответствие с изискванията на чл. 

189б от ЗКПО. Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от 

неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни 

бедствия. Подпомагането по схемата на държавна помощ представлява директна помощ, 

която е в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена 

култура през съответната стопанска година. Помощ за компенсиране на разходите на 

земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол 

на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Помощ за съфинансиране на 

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор 

„Растениевъдство“. Помощта се предоставя под формата на заплащане на част от 

застрахователните премии на земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, 

етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури при застраховане на 

първична селскостопанска продукция. По помощта се покриват до 65% от 

застрахователната премия при застраховане на земеделска продукция.  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 29.09.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


