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 № 135
от 22.11.2018 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1. Отсрочва дължимата към 27.11.2018 г. главница по предоставени кредити за закупуване на
семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27.11.2019 г. Същото се
прилага при условие, че дължимата към 27.11.2018 г. лихва е възстановена преди подаване на
заявление за отсрочване;
2. Лихвеният процент по отсрочването е в размер на 3,6 %. Същият следва да е не по-малък от
референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на
анекса за отсрочване на кредита и се начислява от 28.11.2018 г. (датата, следваща падежа);
3. От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т.1 от настоящите решения могат
да се възползват само кредитополучатели, които през 2018 г. са отглеждали културата
картофи, за която е получен кредита. Доказването на условието се удостоверява с извлечение
от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в
случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи;
4. Приема дължимите кредити по т.1 да бъдат обезпечени 120 % върху дълга. Обезпеченията
следва да бъдат учредени в полза на ДФ „Земеделие“;
5. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито
производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на
анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на ТЗ срещу
кредитополучателя след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, вземането
на ДФ „Земеделие” става предсрочно изискуемо.
6. Определя срок за прием на заявления за отсрочване в отдели ПСМП към ОД на ДФ
„Земеделие” от 26.11.2018 г. до 21.12.2018 г.
Решения по т. 2 от Протокола
1 Отсрочва дължимите към 27.11.2018 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010
г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2019 г.;
2. Отсрочва дължимите към 27.11.2018 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010
г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2019 г.;
3. Отсрочва дължимите към 27.11.2018 г. главница и лихва по предоставени през 2008, 2009,
2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2019 г.;
4. Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е в
размер на 3,6 %. Същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за Република
България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита и се
начислява от 28.11.2018 г. (датата, следваща падежа);
5. От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т.1, 2 и 3 от настоящите решения
могат да се възползват само кредитополучатели, които през стопанската 2017-2018 г.
отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредита (птицевъдство,
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свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се
удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за
животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар;
6. Приема дължимите кредити по т. 1, 2 и 3 от настоящите решения, предоставени през
периода 2008 г. - 2010 г. и 2012 г. да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга
(главница и лихва към 27.11.2019 г.). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ
„Земеделие” до 30.04.2019 г.;
7. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито
производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на
анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на ТЗ срещу
кредитополучателя след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, вземането
на ДФ „Земеделие” става предсрочно изискуемо.
8. Сключването на анекси за отсрочване на кредитите в сектор „Животновъдство” да се
извършва от директорите на Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, като за целта
изпълнителният директор на Фонда делегира права с издаване на заповед.
9. Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на ДФ
„Земеделие” е от 26.11.2018 г. до 28.02.2019 г.
Решения по т. 3 от Протокола
1. . Коригира бюджета за 2018 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения” с 47 400 лв., при което общият ресурс се променя от 1 720 000 лв. на 1 767 400
лв.;
2. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” по направление „Държавни
помощи” – генериран остатък от приключили за прилагане схеми на държавни помощи,
както следва:
- Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните по
Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце майки и/или кози майки през
2018 г.;
3. Увеличава с 49 268 лв. средствата по т. 4 от Протокол № 125/25.04.2018 г. от 38 180 лв. на
87 448 лв.
4. Приема изменение на указанията за прилагане на помощта.
5. Възлага на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” да сключи анекс, въз основа на
взетите решения.
Решения по т. 4 от Протокола
1. Предоставя индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер на
14 700 лв. на земеделски стопани, както следва:
1.1. Невелина Николаева Георгиева от с. Каменица, обл. София, в размер на 5 320 лв., за
компенсиране на загиналите от мълния през 2018 г. 38 броя кози, които са били регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на
БАБХ, като за целта сключва договор с ДФ „Земеделие”;
1.2. Земеделският стопанин по т. 1.1. от настоящите решения се задължава да закупи 38 броя
кози, за които е получена помощта;
1.3. „Иванов 13” ЕООД от с. Каменица, обл. София, в размер на 9 380 лв., за компенсиране на
загиналите от мълния през 2018 г. 67 броя кози, които са били регистрирани в Системата за
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идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ, като
за целта сключва договор с ДФ „Земеделие”;
1.4. Земеделският стопанин по т. 1.3. от настоящите решения се задължава да закупи 67 броя
кози, за които е получена помощта;
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направления „Държавни помощи”,
от реализирания остатък по приключили схеми за подпомагане.
Решения по т. 5 от Протокола
1. Разпределя допълнителен финансов ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за
компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по
Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния
период” за 2018 г., в размер на 670 000 лв., при което общият ресурс по схемата се променя от
4 700 000 лв. на 5 370 000 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 реализирания остатък по приключила схема за подпомагане „Помощ за
компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични
условия”.
3. Приема изменени указания за прилагане на помощта през 2018 г.
Решения по т. 6 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” в размер на 3 660 000 лв.
за подпомагане на земеделски стопани-птицевъди, не получили авансово плащане през 2018 г.
и изпълняващи поети ангажименти по Мярка А „Използване на фуражи, съдържащи
деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг”, на заявените бройки, като за целта представят
съотносимите документи по т. 11.1. от утвърдените указания;
2. Срокът за представяне на документи по т. 1. от настоящите решения е до 30 ноември 2018
г., включително.
3. По останалите мерки, по които са поели ангажименти, плащане ще се извърши през 2019 г.,
след окончателното отчитане в сроковете по утвърдените указания;
4. 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 схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.
5. Приема изменени указания за прилагане на помощта през 2018 г.
Решения по т. 7 от Протокола
1. Утвърждава помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013 в размер на 1 010 000
лева за земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали
на пазара минимално изискуемите количества мляко и/или чиито животни не са под
селекционен контрол по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки
под селекционен контрол за Кампания 2017;
2. Размерът на помощта за всеки един земеделски стопанин се формира съобразно
остатъчната сума за получаване по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или
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кози майки под селекционен контрол и допустимата сума за подпомагане по de minimis
съобразно индивидуалния таван;
3. Помощта по т. 2 се предоставя на земеделски стопани по приложен списък;
4. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни
помощи”, от реализирания остатък по приключила схема за държавна помощ „Помощ за
компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични
събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия”.
5. Утвърждава указания за прилагане на помощта.
Решения по т. 8 от Протокола
1 ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Националната служба за съвети
в земеделието:
 Автомобил Лада „Ниви”, с рег. № СА 0273 МН – 1 бр. с отчетна стойност 3 680.00 лв.
 Автомобил Лада „Ниви”, с рег. № СА 8064 МА – 1 бр. с отчетна стойност 4 542.00 лв.
на обща отчетна стойност от 8 220.00 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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