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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 № 108 

 

от 25.01.2017 г. 

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Одобрява проекта на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз 

на  Държавен фонд „Земеделие" за 2017 г, съгласно таблицата в Приложение №1. 

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2017 г. по държавна помощ „Помощ за реализирането 

на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” в размер на 28 000 000 

лв.; 

2. Предоставя подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи свине-майки, като 

помощта е на 100% от единичните ставки по съответните мерки. Заявления за кандидатстване 

за подпомагане се приемат еднократно; 

3. Предоставя на три транша финансов ресурс по помощта на земеделски стопани, 

отглеждащи прасета за угояване, както следва: 

3.1. Първи транш:  

 Подпомагат се угоени прасета, реализирани/продадени от 01.01. до 30.04.2017 г.;  

 Плащането се извършва с коефициент на редукция 0.532, приложен през 2016 г.; 

3.2. Втори транш:  

 Подпомагат се угоени прасета, реализирани/продадени от 01.05. до 31.08.2017 г.; 

 Плащането се извършва с коефициент на редукция 0.532, приложен през 2016 г.; 

3.3. Трети транш:  

 Подпомагат се угоени прасета, реализирани/продадени и/или налични, които предстои 

да бъдат реализирани от 01.09. до 31.12.2017 г. Подпомагането се извършва след проверка за 

реализирани/продадени угоени животни от 01.09.2017 г. и налични, които предстои да бъдат 

реализирани до 31.12.2017 г. 

 Плащането се извършва с коефициент на редукция, определен от ДФ”Земеделие”, който 

е изчислен на база остатъчния ресурс в рамките на утвърдения бюджет по т. 1. и не по-голям 
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от единичните ставки по съответните мерки. 

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

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

5. Приема указания за 2017 г. за предоставяне на държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. 

 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. Утвърждава изменение на разпределението на финансовия 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., прието на заседание на Управителния 

съвет на Държавен фонд „Земеделие“ с Протокол № 107 от 11.01.2017 г., както следва:  

1.1.Финансов ресурс в размер на 5 505 800 лв. за доплащане по заявления за подпомагане по 

помощта за 2016 г., в т.ч. ресурс в размер на 3 600 000 лв. за заявления за подпомагане, 

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

1.2. Финансов ресурс в размер на 33 664 457 лв. за разпределяне на финансов ресурс по 

помощта за 2017 г.; 
 

 

 

 

 


