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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

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 № 121 

 

от 19.12.2017 г. 

  

 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2017 г. по схема на „Държавна помощ 

за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и 

генетичните качества на животните“  в размер на 1 000 000 лв., като бюджетът по 

помощта се увеличава от 5 496 685 лв. на 6 496 685 лв.; 

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

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, от неусвоен ресурс от 

направление държавни помощи - „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците“.  

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложение АЛИМЕНТАРИЯ, гр. 

Барселона Испания през 2018 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения” на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци – 30 000 лв.;  

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

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление 

„Държавни помощи“, от неразпределения ресурс, предвиден по схема на държавна 

помощ „Помощ за участие в изложения“. 

 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в Международно изложение „Пчеларство-

Плевен 2018“ по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на 

Областен пчеларски съюз – Плевен – 6 000 лв.; 

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

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление 

„Държавни помощи“, от неразпределения ресурс, предвиден по схема на държавна 

помощ „Помощ за участие в изложения“.  
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Решения по т.4 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Института по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) - София   

 7 бр. GPS системи Trimble с ед.отч.стойност 1320.00 лв. 

на обща отчетна стойност от 9 240 лв. 

2. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Националния институт 

по геофизика, геодезия и география  (НИГГГ)  - София   

 7 бр. GPS системи Trimble с ед.отч.стойност 1320.00 лв. 

на обща отчетна стойност от 9 240 лв. 

3. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на катедра „Картография 

и ГИС” при Геолого-географския факултет (ГГФ) на Софийски университет 

„Св.Климент Охридски” 

 7 бр. GPS системи Trimble с ед.отч.стойност 1320.00 лв. 

на обща отчетна стойност от 9 240 лв. 

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на 

ДФ"Земеделие", във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.11, 

ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

 

 

 


