МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д Ъ Р Ж А В Е Н Ф О Н Д „З Е М Е Д Е Л И Е”

ПРОТОКОЛ
№ 83
от заседанието на Управителния съвет,
състояло се на 23.07.2015 г.

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Десислава Танева – министър на
земеделието и храните и председател на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”.
Присъстваха членовете на Управителния съвет на Фонда: г-н Румен Порожанов
– изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, д-р Цветан Димитров – зам. - министър
на земеделието и храните, доц. д-р Георги Костов – зам. - министър на земеделието и
храните, г-н Васил Грудев – зам. - министър на земеделието и храните, г-н Любен
Татарски – началник на кабинета на министъра на земеделието и храните, г-н Кирил
Ананиев – зам. - министър на финансите, г-н Любен Петров - зам. - министър на
икономиката, г-жа Деница Николова - зам. - министър на регионалното развитие.
На заседанието не присъстваха: г-н Гълъб Донев - зам. - министър на труда и
социалната политика и г-н Павел Гуджеров - зам. - министър на околната среда и
водите.
.
ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

1.
Доклад
относно
предложение
за
подпомагане на регистрирани земеделски
стопани, собственици на коне под селекционен
контрол чрез минимална помощ de minimis,
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 от 18
декември 2013 г.

1.
Предоставя минимална помощ de minimis
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на
регистрирани земеделски стопани по Наредба №
3 от 1999 г., отглеждащи коне под селекционен
контрол в размер на 500 000 лв.
2.
Средствата по т. 1. от решенията да бъдат
разпределени в съотношение 60:40, като 60% са
за породата Каракачански кон, а 40% са за
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Докладва: д-р Цветан Димитров
Заместник-министър,
Министерство
земеделието и храните.

на

отечествените ведно с другите културни породи.
3.
Финансовият ресурс се предоставя по § 4300 „Субсидии за нефинансови предприятия” на
бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015
г. от реализирания остатък по схемата за
„Държавна помощ за компенсиране на загуби на
земеделски
производители
за
напълно
пропаднали площи вследствие на природни
бедствия или неблагоприятни климатични
условия“, в размер на 465 000 лв. и от
неразпределения ресурс по направление de
minimis от същия параграф, в размер на 35 000
лв.
4.
Увеличава ресурса по направление de
minimis от параграф 43-00 на бюджета на ДФ
„Земеделие” от 32 207 448 лв. на 32 672 448 лв.
За целта се намалява утвърдения ресурс по
схемата за „Държавна помощ за компенсиране на
загуби на земеделски производители за напълно
пропаднали площи вследствие на природни
бедствия или неблагоприятни климатични
условия“ с реализирания остатък от 465 000 лв.,
като от 5 990 647 лв. се изменя на 5 525 647 лв.
5.
Приема указания за прилагане на помощта.

2.
Доклад
относно
разпределяне
на 1.
Стартира процедура за прием на заявления
финансов ресурс по държавна помощ „Помощ за участие в изложения през 2015 г. за следните
за участие в изложения” за 2015 г.
асоциации и организации: Асоциация за
развъждане на среднородопска, каракачанска,
родопски цигай овце и каракачански кон;
Докладва: д-р Цветан Димитров
Заместник-министър,
Министерство
на Сдружение за отглеждане и развъждане на
Маришки овце; Асоциация за развъждане на
земеделието и храните.
породата Ил дьо Франс в България; Сдружение с
нестопанска цел „Организация на развъдчиците
на автохтонни породи овце в България-гр.
Калофер“; Сдружение „Странджански манов мед”
гр. Царево; Асоциация „Източнобългарски кон“;
Асоциация „Български спортен кон“; Българска
асоциация Биопродукти.
2.
Приема разпределение на финансов ресурс
за участие в изложенията, както следва:
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 Асоциация
за
развъждане
на
среднородопска, каракачанска, родопски цигай
овце и каракачански кон - 23 650 лв. (1
национално изложение – месец август 2015 г. в
обл. Смолян);
 Сдружение
за
отглеждане
и
развъждане на Маришки овце – 8 000 лв. (1
национално изложение в гр. Пловдив – месец
октомври 2015 г.);
 Асоциация за развъждане на породата
Ил дьо Франс в България – 15 000 лв. (1
национално изложение в гр. Добрич – месец
октомври 2015 г.);
 Сдружение
с
нестопанска
цел
„Организация на развъдчиците на автохтонни
породи овце в България - гр. Калофер“ – 15 000
лв. (1 национално изложение в гр. Калофер –
месец септември 2015 г.);
 Сдружение „Странджански манов мед”
гр. Царево – 20 000 лв. (2 национални изложения
в гр. Несебър и Царево – месец август 2015 г.);
 Асоциация „Източнобългарски кон“ –
5 000 лв. (1 национално изложение в гр. Шумен –
месец ноември 2015 г.);
 Асоциация „Български спортен кон“ –
5 000 лв. (1 национално изложение в гр. Шумен –
месец ноември 2015 г.) ;
 Българска асоциация Биопродукти –
25 000 лв. (2 международни изложения в
Германия).
3.
Средствата
за
финансиране
на
изложенията се предоставят по параграф 43-00 от
бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за
държавни помощи.

3.
Доклад относно подпомагане по линия на
Помощ от типа de minimis, съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013 за земеделски стопани,
отглеждащи едри преживни животни за
„Монастирско земеделско стопанство” ЕООД.
Докладва: д-р Цветан Димитров

1.
Допуска кандидатстване за подпомагане
на „Монастирско земеделско стопанство“ ЕООД
по линия на Помощ от типа de minimis, съгласно
Регламент (EС) № 1408/2013 за земеделски
стопани, отглеждащи едри преживни животни;
2.
На подпомагане подлежат регистрирани в
системата ВетИс на БАБХ едри преживни
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Заместник-министър,
земеделието и храните.

Министерство

на

животни – биволици, при спазване на
утвърдената ставка за подпомагане – 100 лв. за
ЕПЖ.
3.
Финансовият ресурс от 5 700 лв. се
предоставя по параграф 43-00 от бюджета на ДФ
„Земеделие” от неразпределения ресурс по
направление „Държавни помощи - de minimis“.
4.
Срок за сключване на договор и
изплащане на помощта: до 14 август 2015 г.

4.
Доклад
относно
предоставяне
на
финансов ресурс по Помощ от типа de minimis,
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за
земеделски
стопани,
отглеждащи
едри
преживни животни и Помощ от типа de minimis,
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за
земеделски стопани, отглеждащи дребни
преживни животни през 2015 г. на
кандидатствали
земеделски
стопани
от
допълнителния прием на заявления.
Докладва: д-р Цветан Димитров
Заместник-министър,
Министерство
земеделието и храните.

1.
Утвърждава
допълнителен
финансов
ресурс в размер на 345 629 лв. по направления
както следва:
 Помощ de minimis, съгласно Регламент
(EС) № 1408/2013 за земеделски стопани,
отглеждащи едри преживни животни: 292 200 лв.
 Помощ de minimis за земеделски
стопани, отглеждащи дребни преживни животни:
53 429 лв.
2.
Допълнителният финансов ресурс се
предоставя
по
параграф
43-00
от
неразпределения
ресурс
по
направление
на „Държавни помощи - de minimis”.
3.
Увеличава финансовият ресурс за Помощ
de minimis, съгласно Регламент (EС) № 1408/2013
за земеделски стопани, отглеждащи едри
преживни животни от 20 283 200 лв. на 20 575
400 лв.
4.
Увеличава финансовият ресурс за Помощ
de minimis, съгласно Регламент (EС) № 1408/2013
за земеделски стопани, отглеждащи дребни
преживни животни от 6 200 000 лв. на 6 253 429
лв.
5.
Помощта се предоставя при утвърдени
ставки за подпомагане: 100 лв. за ЕПЖ и 7 лв. за
ДПЖ.
6.
Срок за сключване на договори и
изплащане на помощта: до 14 август 2015 г.
7.
Приема изменение на указанията за
Помощ de minimis, съгласно Регламент (EС) №
1408/2013 за земеделски стопани, отглеждащи
едри преживни животни и Помощ de minimis,
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съгласно Регламент (EС) № 1408/2013 за
земеделски
стопани,
отглеждащи
дребни
преживни животни.

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛИРАЛ:
Мария Сълова

ЧЛЕНОВЕ:
…………………………..
КИРИЛ АНАНИЕВ

…………………………..
РУМЕН ПОРОЖАНОВ

…………………………..
ЛЮБЕН ПЕТРОВ

…………………………..
ГЕОРГИ КОСТОВ

…………………………..
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ

…………………………..
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

…………………………..
ДЕНИЦА НИКОЛОВА

…………………………..
ВАСИЛ ГРУДЕВ

…………………………..
ГЪЛЪБ ДОНЕВ

…………………………..
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ
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