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
№ 87
от заседанието на Управителния съвет,
състояло се на 30.10.2015 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, г-н Васил Грудев – зам. - министър на земеделието и
храните, доц. д-р Георги Костов – зам. - министър на земеделието и храните, г-н Любен
Татарски – началник на кабинета на министъра на земеделието и храните, г-н Любен
Петров - зам. - министър на икономиката и г-н Гълъб Донев - зам. - министър на труда
и социалната политика.
На заседанието не присъстваха: г-жа Деница Николова - зам. - министър на
регионалното развитие, г-н Кирил Ананиев – зам. - министър на финансите и г-н Павел
Гуджеров - зам. - министър на околната среда и водите.

ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

1.
Доклад относно прилагане на одобрена
от ЕК държавна помощ „Помощ за
компенсиране разходите на земеделски
стопани, свързани с изпълнение на мерките по
Държавна
профилактична
програма
и
Програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните” през 2015 г.
Докладва: д-р Цветан Димитров
Заместник-министър,
Министерство

на

1.
Разпределя финансов ресурс за 2015 г. в
размер на 15 000 000 лв. по схемата за
държавна помощ „Помощ за компенсиране
разходите на земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерките по Държавната
профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по
животните”.
2.
Средствата се предоставят
от
бюджета на ДФ”Земеделие” по параграф 43-00
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земеделието и храните

„Субсидии за нефинансовите предприятия“,
направление „Държавни помощи“ за 2015 г.
3.
Разпределението
на
ресурса
по
направления ще се определи с решение на
Управителния съвет на Държавен фонд
„Земеделие”.
4.
Приема указания за прилагане на схема
на държавна помощ „Помощ за компенсиране
разходите на земеделски стопани, свързани с
изпълнение на мерките по Държавната
профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по
животните”.

2.
Доклад
относно
разпределяне
на
допълнителен финансов ресурс по схема за
държавна помощ “Помощ за компенсиране
разходите на земеделски производители,
свързани с изпълнение на мерки по
Националната програма за контрол на
вредителите в трайните насаждения през зимния
период”.

1.
Разпределя допълнителен финансов
ресурс по схемата на държавна помощ за 2015
г., в размер на 1 000 000 лв. Средствата се
предоставят от остатъчния ресурс по
приключили схеми по параграф 43-00
„Субсидии за нефинансовите предприятия“ от
бюджета на ДФ”Земеделие”.
2.
Утвърждава срокове за прилагане на ІІ
етап на схемата за държавна помощ за
продуктите за контрол на вредителите, които се
прилагат през есента в периода на масов
листопад:
 Срок за подаване на заявления: от 05
ноември до 20 ноември 2015 г.
 Срок за отчитане и представяне на
документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на
настоящите указания: до 04 декември 2015 г.
 Срок за сключване на договори и
изплащане на средствата: до 18 декември
2015 г.;
3.
Приема изменение на указания за
прилагане на схема на държавна помощ
“Помощ за компенсиране разходите на
земеделски
производители,
свързани
с
изпълнение на мерки по Националната
програма за контрол на вредителите по
трайните насаждения през зимния период” през
2015 г., във връзка с прилагане на ІІ етап на

Докладва: д-р Цветан Димитров
Заместник-министър,
Министерство
земеделието и храните

на
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схемата за държавна помощ за продуктите за
контрол на вредителите, които се прилагат през
есента в периода на масов листопад, като в
обхвата на подпомагането се включат и
производителите на ягоди и малини, съгласно
изменението на националната програма.
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