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 № 103
от 18.11.2016 г.

РЕШЕНИЯ:
1.1. Отсрочва дължимите към 25.11.2016 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и
2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2017 г.;
1.2. Отсрочва дължимите към 25.11.2016 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и
2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2017 г.;
1.3. Отсрочва дължимите към 25.11.2016 г. главница и лихва по предоставени през 2008,
2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2017 г.;
1.4. Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е в
размер на 4 %. 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, допълнен
със 100 базисни пункта, и се начислява от 26.11.2016 г. (датата, следваща падежа). Лихвата е
дължима към датата на падеж на главницата;
1.5. 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 2015-2016 г.
отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредита (птицевъдство,
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.
1.6. 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 27.11.2017 г.), съобразно вида на обезпеченията по реда, определен в
договора за отпускане на кредита. Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на
ДФ”Земеделие” до 28.04.2017 г.
1.7. Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на
ДФ”Земеделие” е от 25.11.2016 г. до 28.02.2017 г.
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2.1. Отсрочва дължимата към 25.11.2016 г. главница по предоставени кредити за закупуване
на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27.11.2017 г. Същото
се прилага при условие, че дължимата към 25.11.2016 г. лихва е възстановена преди подаване
на заявление за отсрочване;
2.2. Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е в
размер на 4 %. 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, допълнен
със 100 базисни пункта и се начислява от 26.11.2016 г. (датата, следваща падежа). Лихвата е
дължима към датата на падеж на главницата;
2.3. Определя срок за прием на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на
ДФ”Земеделие” е от 25.11.2016 г. до 20.12.2016 г.
3.1. Разпределя финансов ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” в размер на 4 041 418 лв.
за 2016 г., за доплащане на птицевъдите, получили подпомагане за допустим брой птици през
2016 г.;
3.2. Финансовият ресурс по т. 1 на настоящите решения се предоставя, както следва:

Ресурс от 1 000 000 лв. за сметка на разпределения ресурс за „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”;

Ресурс от 3 041 418 лв. от остатъчния ресурс към момента по схема за държавна помощ
„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към
птиците” за 2016 г., реализиран във връзка с извършване на допълнителни проверки на
бенефициенти по помощта.
3.3. В случай на финализиране на проверките до 15.12.2016 г. с положително становище от
компетентните органи, да се извърши плащане на допустимите кандидати с ресурс до
3 500 000 лв., за сметка на неусвоения бюджет, предвиден за 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”.
4.1. Разпределя финансов ресурс в размер на 320 000 лв. за подпомагане по линия на
минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на регистрираните за
стопанската 2015/2016 г. по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани-животновъди със
стопанства от 5 и повече крави, които не са получили подкрепа по схемите за обвързано
подпомагане за крави през 2016 г., чиито животни са унищожени в следствие от болестта
Заразен нодуларен дерматит.
4.2. Определя индивидуална ставка за подпомагане на 1 брой животно в размер на:
4.2.1.
До 465 лева – за млечни и/или месодайни крави под селекционен контрол;
4.2.2.
До 462 лева – за млечни крави;
4.2.3.
До 396 лева – за месодайни крави.
4.3. Средствата се предоставят на земеделски стопани-животновъди по утвърден от МЗХ
списък;
4.4. На земеделските стопани-животновъди, които за периода 2014-2016 г. надвишават
индивидуалния таван на минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) №
1408/2013 (левовата равностойност на 15 000 евро), средствата да се изплатят в рамките на
следващия тригодишен период (2017-2019);
4.5. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“;
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4.6. Утвърждава изменение на финансовия ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден
за държавни помощи, като се увеличава от 105 078 400 лв. на 105 398 400 лв.
4.7. Приема Указания за кандидатстване по помощта.
5.1. Утвърждава и прилага коефициент на редукция 0.576 към заявените за 2016 г. от всеки
един кандидат средства по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на
земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от
мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.
6.1.
Утвърждава ресурс за изплащане на оторизирана сума по схема за държавна помощ de
minimis съгласно регламент ЕС 1408/2013 за картофопроизводители през 2014 г. и
неразплатена към момента, в размер на 438 лв. на Д.Т.Д., София- област.
6.2. Средствата по т. 1. се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” от реализирания
остатък по приключила Схема за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна
книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните през 2016 г.
7.1. Управителният съвет приема ДФ „Земеделие“ да изплати средства за облекло в размер
на 61 625 лв. съгласно приложения списък на служителите, работещи по трудово
правоотношение.
7.2. Определя следните видове работно облекло със срок на износване:
костюм
– 1 година;
риза или блуза
– 1 година;
обувки мъжки / дамски
– 1 година.
7.3. Възлага на изпълнителния директор организацията по изпълнението и контрола на
приетите решения.
8.1. Разпределя финансов ресурс в размер на 1 768 370 лв. по направление схеми за
национални доплащания – предходни кампании по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2016 г. по
параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“.
8.2. Да се извърши превод от бюджетната сметка на ДФ „Земеделие“ в сметката за средства
от Европейския съюз в размер на 1 768 370 лв., след влизане в сила на Постановление на
Министерския съвет № 307 от 17.11.2016 г.
9.1. Разпределя финансов ресурс в размер на 400 000 лв. за изплащане на средства по
Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и по схемите и мерките на
Селскостопанските пазарни механизми с изтекъл бюджетен код на база изпълнителни листове
и/или съдебни решения по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2016 г. по параграф 43-00
„Субсидии и други текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“. Средствата
да бъдат осигурени чрез извършване на вътрешнокомпенсирана промяна за сметка на параграф
55-00 „Капиталови трансфери“.
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