МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
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 № 127
от 12.07.2018 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1. Предоставяне на допълнителни бюджетни средства по бюджет на МЗХГ за 2018 г. от
бюджет на ДФ „Земеделие” за 2018 г. в размер на 1 430 000 лв. – за сметка на параграф 55
„Капиталови трансфера” по бюджета на ДФЗ за 2018 г.
Решения по т. 2 от Протокола
1. Утвърждава Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство” през 2018 г.
Решения по т. 3 от Протокола
1. Разпределя за 2018 г. минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013
от регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки
и/или кози-майки в размер до 8 274 336 лв.;
2. Определя ставка за подпомагане по т. 1 в размер на 7 лв. за една овца-майка и/или козамайка;
3. Средствата по т. 1 от настоящите решения се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия от бюджета на ДФ „Земеделие”,
предвиден за Държавни помощи;
4. Възлагам на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви
указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и
горите да утвърди указанията.
Решения по т. 4 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. в размер общо на 1 094 140 лв. за подпомагане по
линия на минимална помощ de minimis, земеделски стопани-животновъди, чиито животни са
засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол (общ. Болярово и
общ. Елхово) и обл. Бургас (общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ. Созопол, общ.
Средец и общ. Царево) отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, както и в три общини в
обл. Ямбол ( общ. Ямбол, общ. Стралджа и общ. Тунджа), в които е наложена едноседмична
възбрана за продажба на сурово мляко, поради заболяването чума по дребни преживни
животни;
2. Определя единична ставка в размер на 25 лв. за една овца-майка и 25 лв. за една коза-майка
за подпомагане на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта
чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол (общ. Болярово и общ. Елхово) и обл.
Бургас (общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ. Созопол, общ. Средец и общ. Царево);
3. Определя единична ставка в размер на 7 лв. за една овца-майка и/или коза-майка за
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подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки в три общини
в обл. Ямбол (общ. Ямбол, общ. Стралджа и общ. Тунджа), в които е наложена едноседмична
възбрана за продажба на сурово мляко, поради заболяването чума по дребните преживни
животни;
4. 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 Държавна помощ;
5. Възлагам на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви
указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и
горите да утвърди указанията. Дава съгласие в указанията да се предвиди междинна ставка
диапазона между т.3 и т.2 при евтаназия на животни при огнища извън посочените общини.
Решения по т. 5 от Протокола
1. Управителния съвет не дава съгласие за разпределяне на допълнителен финансов ресурс за
участие в изложения по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на
Националната асоциация на млекопреработвателите.
Решения по т. 6 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. по линия на схема на държавна помощ „Помощ за
участие в изложение” на Сдружение „Организация за развъждане на цигайски и местни
породи овце в Р България” в размер на 26 800 лв.;
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни
помощи”, от утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения”.
Решения по т. 7 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. по линия на схема на държавна помощ „Помощ за
участие в изложения” на Асоциация на коневъдите в България в размер на 50 000 лв.;
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни
помощи”, от утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения”.
Решения по т. 8 от Протокола
1. Предоставя средства в размер на 2 516 лева за компенсиране на разходите по извършени от
регистрираният ветеринарен лекар – д-р Симеон Ванчев дейности, свързани с изпълнение на
мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните, за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
2. Средствата по т. 1 са по схема 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”, направление
„Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания”.
3. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни
помощи”, от утвърдения за 2018 г. ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за
компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по
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Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по
животните”.
4. Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след
представяне на заявка от страна на БАБХ.
Решения по т. 9 от Протокола
1. Увеличава бюджета за 2018 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на
търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани,
осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от
селскостопански животни” от 50 000 лева на 100 000 лева;
2. Средствата от 50 000 лева се предоставят от параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление
„Държавни помощи”.
Решения по т. 10 от Протокола
1. Приема утвърждаването на финансов ресурс в размер на 500 000 лв. към бюджета на ДФ
„Земеделие”, необходими за изплащането на средства по схемите за национални доплащания
за предходни кампании в следствие на влезли в сила решения на съда, заповеди на министъра
на земеделието, храните и горите или произнасяния на разследващи органи на Р България за
приключили прокурорски и съдебни разследвания, като средствата да се предоставят по § 4300 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия от бюджета на ДФ
„Земеделие””.
Решение по т. 11 от Протокола
1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Министерство на земеделието,
храните и горите – София:
 комп. конфигурации IBM Think centre – 10 бр. с балансова стойност 1 100.00 лв.
 копир/принтер/факс Canon MF4370du – 5 бр. с балансова стойност 873.00 лв.
 лазерен принтер Konika Minolta PagePro 4650 – 10 бр. с балансова стойност 675.69 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 0273 МН – 1 бр. с балансова стойност 3 680.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 3119 МА – 1 бр. с балансова стойност 4 540.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8369 ВН – 1 бр. с балансова стойност 3 680.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 7305 ХТ – 1 бр. с балансова стойност 3 200.00 лв.
на обща балансова стойност от 37 221.90 лв.
при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ
„Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Решение по т. 12 от Протокола
1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на земеделието, храните и горите - София
 комп.конфигурации IBM Think centre – 10 бр. с отчетна стойност 1 100.00 лв.
 лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650 – 5 бр. с отчетна стойност 675.69 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № С 8274 ХМ – 1 бр. с отчетна стойност 2 011.96 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № С 9729 МР – 1 бр. с отчетна стойност 1 406.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № С 7305 ХТ – 1 бр. с отчетна стойност 3 200.00 лв.
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 автомобил Лада „Нива”, с рег. № С 8277 ХМ – 1 бр. с отчетна стойност 2 011.96 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 7243 МА – 1 бр. с отчетна стойност 4 540.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8064 ВН – 1 бр. с отчетна стойност 3 680.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 3916 МА – 1 бр. с отчетна стойност 4 540.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8063 ВН – 1 бр. с отчетна стойност 3 680.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8082 ВН – 1 бр. с отчетна стойност 3 680.00 лв.
 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8085 ВН – 1 бр. с отчетна стойност 3 680.00 лв.
на обща балансова стойност от 46 808,37 лв.
при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ
„Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Решение по т. 13 от Протокола
1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Военномедицинска Академия
– София:
 комп. конфигурации IBM Think centre – 10 бр. с балансова стойност 1 100.00 лв.
 лазерен принтер Konika Minolta PagePro 4650 – 10 бр. с балансова стойност 675.69 лв.
 преносим компютър DELL Latitude E6500 – 1 бр. с балансова стойност 800.00 лв.
на обща балансова стойност от 18 556.90 лв.
при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ
„Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
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