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 № 136
от 05.12.2018 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1. Увеличава утвърдения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” в частта „Държавни помощи” с 5
000 000 лв., при което общият размер се променя от от 142 484 824 лв. на 147 484 824 лв.;
2. Увеличава бюджета 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” от 20 000 000 лв.
на 24 288 346 лв.
3. Предоставя средства в размер на 9 084 041 лева 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”, за компенсиране на разходите по извършени от регистрираните ветеринарни
лекари дейности, свързани с изпълнение на мерките по „Националната програма за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в
България”, за периода 01.07.2018 – 15.11.2018 г. Средствата се изплащат след представяне на
обобщена информация от БАБХ за дейностите, извършени през посочения период;
4. Средствата по т. 3. се разпределят по направления, както следва:
- Имунопрофилактични мероприятия –
1 848 073 лв.
-Клинични изследвания – 4 248 931 лв.
-Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания-2 069 548 лв.
-Отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни - 122 лв.
-Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 216 693 лв.
-Закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от РВЛ – 81 671.49 лв.
-Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД) – 619 002 лв.
5. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни
помощи“, в рамките на утвърдения за 2018 г. ресурс 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“;
6.Утвърждава изменение на указания за прилагане на схемата за подпомагане.

Решения по т. 2 от Протокола
1. Стартира процедура по приемане на заявления за кандидатстване за предоставяне на
минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по
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Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчели;
2. Срокът за кандидатстване е от 17 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г.;
3. Определя финансов ресурс по схема de minimis за подпомагане на пчеларите в размер на 3
500 000 лв.;
4. Срокът за изплащане на средствата ще бъде определен с Указания за прилагане на
помощта, след утвърждаване от УС на ДФЗ на бюджета за държавни помощи за 2019 г.;
5. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2019 г., направление Държавни
помощи;
6. Размерът за подпомагане на пчелно семейство да бъде определен след приема на заявления
за кандидатстване по помощта;
7. Подпомагат се пчелари, които са реализирали през 2018 г. качествен пчелен мед в
съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед,
предназначен за консумация от човека;
8. Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства;
9. Утвърждава указания за прилагане на помощта.
Решения по т. 3 от Протокола
1. Увеличава бюджета по схемата за държавна помощ „Държавна помощ за създаване и
поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на
животните” от 5 500 000 лв. На 7 200 000 лв.;
2. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2018 г. по схема на „Държавна помощ за
създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните
качества на животните” в размер на 1 700 000 лв.;
3. 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.
4. Приема изменение на указанията за прилагане на схемата за държавна помощ.
Решения по т. 4 от Протокола
1. Увеличава бюджета за 2018 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на
разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни” с 1 500 000 лв., при което
общият ресурс се променя от 12 000 000 лв. на 13 500 000 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.
Решения по т. 5 от Протокола
1. Управителният съвет приема ДФ „Земеделие” да изплати средства за облекло в размер на
48 750.00 лв. съгласно приложения списък на служителите, работещи по трудово
правоотношение.
2. Определя следните видове облекло със срок на износване:
- Костюм – 31.12.2019 г.;
- Риза или блуза – 31.12.2019 г.;
-Обувки мъжки/ дамски – 31.12.2019 г.
3. Възлага на изпълнителния директор организацията по изпълнение и контрола на приетото
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решение.
Решения по т. 6 от Протокола
1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Клиниката по ендокринология
и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения при УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ” - София
 10 броя компютърни конфигурации IBM Think centre с монитор Dell с единична
отчетна стойност 730.00 лв.
на обща отчетна стойност от 7 300.00 лв.
при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ
„Земеделие”, във връзка с чл.28, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
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