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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 № 100 

 

от 17.10.2016 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.1. Прехвърля сумата от 12 000 000 лева от средствата, утвърдени за държавни помощи към 

средствата, необходими за изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална 

помощ за говеда, необвързана с производството за 2016 г., съгласно Приложение 1; 

1.2. Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 61 728 499 лв., от които средства за 

изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с 

производството за 2016 г. в размер до 24 167 762 лева и средства за изплащане на пълния размер 

по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с 

производството за 2016 г. в размер до 37 560 737 лева.; 

1.3. Средствата по т.2 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2016г. за сметка на 

неразпределения ресурс от 52 828 499 лв. от бюджета на ДФ „Земеделие“ и прехвърлянето на 

ресурс в размер на 8 900 000 лв. от бюджета на Министерство на земеделието и храните към 

бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. 

 

 

2.1.   Утвърждава финансов ресурс в размер на 350 000 лв. от 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 

и храните или произнасяния на разследващи органи в Р. България за приключили прокурорски и 

съдебни разследвания, като средствата да се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия от бюджета на ДФ „Земеделие”. 

 


