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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 № 107 

 

от 11.01.2017 г. 

 

 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.1. Утвърждава средствата за държавни помощи за 2017 г., предвидени по параграф 43-00 от 

бюджета на ДФ „Земеделие”, в размер на 125 800 000 лв. 

 

 

 

2.1. Утвърждава финансов ресурс по схемата на държавна помощ “Помощ за компенсиране 

разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма 

за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” за 2017 г., в размер на 

 4 000 000 лв.  
2.2. Средствата се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ ”Земеделие”, предвиден за държавни помощи; 

2.3. Утвърждава срокове за прилагане, както следва: 

2.3.1. При кандидатстване за продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при 

трайни овощни насаждения, ягоди и малини, през зимния сезон, които се прилагат в периода 

след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:  

   Срок за подаване на заявления: от 08 февруари до 02 март 2017 г.   

   Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите 

указания: до 13 април 2017г.  

   Срок за сключване на договори и изплащане на средствата: до 26 май 2017 г. 

2.3.2. За продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на 

гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, за контрол на вредители при трайни 

овощни насаждения, ягоди и малини, през зимния сезон, които се прилагат през есента в 

периода на масов листопад  :  

   Срок за подаване на заявления: от 30 октомври до  13 ноември 2017 г. 



Протокол № 107 от 11.01.2017 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”  
 

 

2/4 

   Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите 

указания: до 27 ноември 2017г.  

   Срок за сключване на договори и изплащане на средствата: до 11 декември 2017 г. 

2.4. Приема Указания за предоставяне на помощта. 

 

 

 

3.1. Утвърждава финансов ресурс за 2017 г. по схема на държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" в размер 

на 39 170 257 лв.; 

3.2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", предвиден за държавни помощи; 

3.3. Средствата по т. 1 се разпределят както следва: 

3.3.1. 5 505 800 лв. за доплащане по заявления за подпомагане по помощта за 2016 г.; 

3.3.2. 33 664 457 лв. за разпределяне на финансов ресурс по помощта за 2017 г.; 

3.4. Заделя 3 600 000 лв. от ресурса по т. 3.2. за заявления за подпомагане, неприключени 

през 2016 г., във връзка с извършване на допълнителни проверки; 

3.5. Възлага на ДФ „Земеделие" да изготви указания за 2017 г. за предоставяне на държавна 

помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 

птиците" и упълномощава министъра на земеделието и храните да утвърди Указанията. 

 

 

 

4.1. Утвърждава финансов ресурс по 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 2017 г. в размер 

на 20 000 000 лв.; 

4.2. Предоставя финансов ресурс за мероприятия, извършени в обекти на регистрирани 

земеделски стопани и мероприятия извършени в обекти – „лично стопанство” в размер на 11 

233 757 лв., в т. ч.: 

  Ваксинация против син език – 2 179 960 бр. - 2 922 004 лв.;  

 Алергични диагностични изследвания – 667 758 бр. - 6 677 580 лв.; 

 Клинични прегледи на пчелни семейства – 1 634 173 бр. - 1 634 173 лв. 

4.3. 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 

държавни помощи; 

4.4. Средствата по т. 2 се предоставят в рамките на утвърдения по т.1 бюджет; 

4.5. Приема указания за прилагане на помощта. 

 

 

 

5.1. Утвърждава от определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 

2017 г. средства за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по 

бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, за изплащане на преходна национална помощ по 

схеми за животни за 2016 г. и ДДС по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 2017 г. 

да бъдат използвани следните средства: 

 

Средства за преходна 

национална помощ по схеми 

за животни за 2016 г. и ДДС 

по схеми за пазарни мерки лева 
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за 2017 г. по бюджета на 

ДФЗ за 2017 г. 

Втори транш по ПНДЖ1за 

2016 г.  до 20 895 867 

Нерешени казуси по ПНДЖ3 

за 2016 г. до 971 924 

ДДС по схеми „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“ за 

2017 г. 4 493 460 

Общо 26 361 251 

 

5.2. Средствата по т.1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2017 г. 

 

 

 

6.1. Определя годишен лихвен процент, прилаган по инвестиционните кредити, отпускани 

пряко от ДФ „Земеделие” за 2017 г., равен на референтния лихвен процент, приложим към 

датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от 4%. 

 

 

 

7.1. Утвърждава  предложената Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по 

Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г.; 

7.2. Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по 

пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. да се прилага от датата на настоящото решение 

за периода 2017 г. - 2019 г.; 

7.3. За предоставяне на кредити по схемата да се ползват средства в рамките на финансовия 

ресурс от бюджета на ДФ „Земеделие” - параграф 71-01 „Предоставени средства по 

инвестиционни кредити” за съответната година; 
 

 

 

8.1. Утвърждава ресурс за изплащане на суми по схеми, прилагани през 2016 г. и 

неразплатени до края на 2016 г., в размер общо  на 149 897.15 лв., в т. ч. по схеми както следва: 

8.1.1. Помощ, за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период: 588.84 

лв.; 

8.1.2. Държавна помощ за имунопрофилактика: 23 092 лв.; 

8.1.3. Държавна помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 

птиците: 121 216.31 лв.; 

8.1.4. De minimis за овце-майки, кози-майки, крави и биволици: 5 000 лв. 

8.2. Средствата по т. 1.  се предоставят от предвидения по параграф 43-00 от бюджета на ДФ 

„Земеделие” ресурс за държавни помощи. 

 

 

 

9.1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 500 000 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 
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съдебни разследвания, като средствата се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи 

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

 

 

 

10.1. Дава съгласие да бъде предоставен за временно   ползване   КИА „Черато”,   с рег. №  

С 6873 ХХ с балансова стойност 4 720,00 лв., на Постоянното представителство на Република 

България към Европейския съюз (ППРБЕС) при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, 

ал.1, 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. 

 

 

 

 


