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”
Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 98
от 13.07.2016 г.
РЕШЕНИЯ:

1.1
Предоставя финансов ресурс в размер на 1 972 550 лв. за извършените от
регистрираните ветеринарни лекари мероприятия за периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г.,
свързани с изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и
Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, в т.ч. закупени
ветеринарномедицински препарати (туберкулин) и извършени манипулации по
туберкулинизация на едри преживни животни;
1.2
Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за
държавни помощи;
1.3
Средствата по т. 1 се предоставят в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г. по
държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани
с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за
надзор и ликвидиране на болести по животните“.
2.1
Променя срока за отчитане на разходите по помощ de minimis съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013 до 30.11.2016 г. за земеделски стопани, членове на Български
киноложки клуб за Българско овчарско куче, сключили договори с ДФ „Земеделие“ за
закупуване на специализирани ремаркета за превоз на животни от породата Българско
овчарско куче;
2.2 Възлага на ДФ „Земеделие“ да изготви анекси към сключените договори за промяна
на срока за отчитане;
Приема изменение на указанията за прилагане на помощта.
2.3 Приема изменение на указанията за прилагане на помощта.
3.1 Разпределя финансов ресурс за Национална асоциация на млекопреработвателите, в
размер на 120 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за участие в изложения”.
3.2
Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за
държавни помощи.
4.1
Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2016 г. по линия
на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Асоциация на коневъдите в
България, в размер на 45 000 лв.
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4.2
Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за
държавни помощи.
5.1
Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2016 г. по линия
на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“ на „Българска асоциация на
малинопроизводителите” в размер на 20 000 лв.;
5.2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за
държавни помощи.
6.1
Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2016 г. по линия
на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на сдружение „Странджански
манов мед” гр. Царево, в размер на 10 000 лв.;
6.2
Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за
държавни помощи.
7.1
Дава съгласие Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”, въз
основа на резултатите от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част
от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на ІV етаж в сградата
на ДФ ”Земеделие” в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, с площ от 90 кв.м., да сключи
договор за наем с определения за наемател „ДОБИ ЕЛ“ ЕООД, с цена на едномесечна
наемна вноска 1 820.00 /хиляда осемстотин и двадесет/ лева без ДДС, след влизане в сила
на Заповед № 03-РД-2716 от 11.07.2016 г. на Изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие”.
8.1
Дава съгласие Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” да организира чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартирането на
процедура по отнемане правото на управление на част от имот – публична държавна
собственост, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.9 с
площ 973 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.11, с площ 973
кв.м., разположени в четириетажна административна сграда с идентификатор
04279.621.34.1.1, намиращ се в гр. Благоевград, ул. „Свобода” №1, предоставен на
Държавен фонд „Земеделие” с Решение на Министерския съвет №932 от 22.12.2011 г.,
поради отпаднала необходимост.
9.1
Да се отпусне еднократна финансова помощ за покриване на разходите за
поставянето на имплант RDS-8 /8-8 см./ на Красимира Стефанова Вълкова, старши
експерт в РА-РРА, ОД Пловдив, в размер на 2200 лв. съгласно приложеното копие на
фактура.
9.2
Средствата за изпълнението на решението по т.1 да бъдат осигурени от бюджета
на ДФ „Земеделие” за 2016 г. по параграф 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата” чрез извършване на вътрешно компенсирана промяна за
сметка на параграф 10-00 „Издръжка” по бюджетна програма „Администрация”.
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