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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

От 2023 г. ще удържат 1,5% от заявленията за подпомагане на фермерите.  

Вижте защо 

Фонд за управление на кризи ще подкрепя фермери от догодина в трудни периоди 

От години фермери и асоциации предлагат да се създаде взаимноспомагателен фонд, 

здравна каса или инструмент за управление на риска. Всеки път предложението от 

страна на асоциациите беше поднасяно с различна формулировка, но идеята беше една 

и съща. А именно - този фонд да подпомага фермерите в трудни периоди. 

От 2023 г. с новата Обща селскостопанска политика, ще се създаде фонд за 

управление на кризи, чиято цел ще бъде именно това - да подкрепя стопаните. 

“От догодина Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) ще удържа от вашите заявления за 

подпомагане вноска в размер на 1,5% заради фонда за управление на кризи. Отделно от 

това ние ще заделим и средства от ПРСР, които също ще бъдат добавени в този фонд. А 

към него ще включим и участието на държавата”, обясни Аделина Стоянова - директор на 

дирекция “Директни плащания” в Министерство на земеделието. 

За какво обаче ще бъдат използвани тези пари и какво ще бъде приложението на 

кризисния фонд? 

“Към взаимноспомагателния фонд можете да се обърнете винаги, когато във вашето 

стопанство има щети, които надхвърлят 20% от общия брой на стопанството. Например, 

ако имате 100 животни и 20 от тях бъдат умъртвени, унищожени от някакво заболяване, 

ние считаме, че вие имате нужда от подкрепа и поради тази причина ще ви подпомогнем 

от взаимноспомагателния фонд, като ще ви дадем  допълнителни средства, които да ви 

подпомогнат заради това, че вие сте понесли щети заради нещо, което вие е нямало как 

да предвидите.  В този фонд за управление на кризи за сектор “Животновъдство”, ние ще 

покрием  

65% от застрахователната премия за всички застраховки, които вие ще направите - за 

животни, за площи и всичко, което е свързано с вашата дейност”, каза Стоянова пред 

фермери. 

Следващият елемент, в който взаимноспомагателния фонд ще се включи, е тогава 

когато има резки пазарни колебания.  

“Например, пада цената на млякото. Ако тази цена се срине и това засяга целия сектор 

- говедовъдство, овцевъдство или козевъдство, тогава ние можем да се намесим чрез 

взаимноспомагателния фонд и да компенсираме до 70% от разликата в цената. Разбира 

се, това ще бъде подкрепа само за периода, в който това обстоятелство не приключи”, 

добави тя. 

 

Източник: Agri.bg 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
От 14.12.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


