МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДЪРЖАВЕН

Ф О Н Д „З Е М Е Д Е Л И Е”

Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 119
от 13.11.2017 г.
РЕШЕНИЯ:
Решения по т.1 от Протокола
1.

Предоставя допълнителни бюджетни средства по бюджета на МЗХГ за 2017 г., в

размер на 3 500 000 лв. за компенсиране на извършени от страна на МЗХГ плащания.
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 „Помощ за
компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“.
Решения по т.2 от Протокола
1.

Отсрочва дължимата към 27.11.2017 г. главница по предоставени кредити за

закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до
27.11.2018 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27.11.2017 г. лихва е
възстановена преди подаване на заявление за отсрочване;
2.

Лихвеният процент 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, и се начислява от 28.11.2017 г. (датата,
следваща падежа).
3.

Определя срок за прием на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на

ДФ”Земеделие” от 27.11.2017 г. до 20.12.2017 г.
Решения по т.3 от Протокола
1.

Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през
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2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;
2.

Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през

2008 и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;
3.

Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през

2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите - едър и дребен рогат добитък за
закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;
4.

Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването

е в размер на 4 %. Същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за
Република България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на
кредита и се начислява от 28.11.2017 г. (датата, следваща падежа);
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 20162017 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;
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 27.11.2018 г.). Обезпеченията следва да бъдат учредени в
полза на ДФ ”Земеделие” до 30.04.2018 г.;
7.

Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на ДФ

”Земеделие” е от 25.11.2017 г. до 28.02.2018 г.
Решения по т.4 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 Наредба 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчели;
2.

Определя финансов ресурс по схема на държавна помощ

de minimis

за

подпомагане на пчеларите за 2017 г. в размер на 2 400 000 лв.;
3.

Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление
Държавни помощи, както следва: 1 000 000 лв. от реализирания остатък по схеми на
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държавни помощи; 1 400 000 лв. от схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране
на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“;
Размерът за подпомагане на пчелно семейство да бъде определен след приема на

4.

заявления за кандидатстване по помощта;
Подпомагат се пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително, като за

5.

тези с над 200 пчелни семейства помощта ще се предоставя за първите 200 пчелни
семейства;
Приема Указания за предоставяне на помощта.

6.

Решения по т.5 от Протокола
Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2017 г. по

1.

линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на следните асоциации и
организации:


Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция - 77 945

лв.;

2.



Съюз на дунавските овощари – 12 500 лв.;



Добруджански овощарски съюз – 12 500 лв.
Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”,
направление „Държавни помощи“, от схема на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения“.
Решения по т.6 от Протокола
1.

Прехвърля 1 800 000 лв. от средствата предвидени по схема на държавна помощ

„Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви
животни“ към държавна помощ „Помощ за участие в изложения“, като общият бюджет
по схемата се увеличава на 3 300 000 лв.
2.

Разпределя финансов ресурс за 2017 г. за участие в изложение „ЗЕЛЕНА

СЕДМИЦА“ – БЕРЛИН 2018 по линия на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения” на:
 Министерство на земеделието, храните и горите – 1 800 000 лв.
3.

Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление
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„Държавни помощи“ от схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на
разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“.
Решения по т.7 от Протокола
1.

Предоставя индивидуална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС)

1408/2013 в размер на 3 315 лева в полза на земеделския стопанин г-жа Джемиле
Хасан Юсеинова от с. Булаир, община Долни Чифлик, област Варна, за компенсиране
на загиналите от мълния през 2017 г. 3 броя месодайни крави, които са били
регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ, като за целта сключва договор с ДФ
“Земеделие“.
2.

Земеделският стопанин се задължава да закупи три броя говеда, за които е

получена помощта.
3.

Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление
„Държавни помощи“ от реализирания остатък по приключила схема за държавна
помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне на
продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2017 г.
Решения по т.8 от Протокола
1.

Одобрява проекта на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от

Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2017 г. съгласно таблицата в
Приложение №1.
Решения по т.9 от Протокола
1.

Предоставя допълнителни бюджетни средства по бюджета на МЗХГ за 2017 г. в

размер на 80 000 лв. за извършване на ремонтни дейности на сгради, съоръжения и
инфраструктура на изложбено място на ИАСРЖ в гр. Сливен;
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 свободен
ресурс по приключили схеми на държавни помощи.
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