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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” 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 74 

от заседанието на Управителния съвет, 

състояло се на 16.02.2015 г. 

 Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Десислава Танева – министър на 

земеделието и храните и председател на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”. 

 Присъстваха членовете на Управителния съвет на Фонда: г-н Румен Порожанов 

– изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, доц. д-р Георги Костов – зам. - министър 

на земеделието и храните, г-н Васил Грудев – зам. - министър на земеделието и 

храните, д-р Цветан Димитров – зам. - министър на земеделието и храните, г-н Любен 

Татарски – началник на кабинета на министъра на земеделието и храните, г-н Любен 

Петров - зам. - министър на икономиката, г-жа Деница Николова - зам. - министър на 

регионалното развитие и г-н Павел Гуджеров - зам. - министър на околната среда и 

водите. 

 На заседанието не присъстваха: г-н Кирил Ананиев– зам. - министър на 

финансите и г-н Гълъб Донев - зам. - министър на труда и социалната политика. 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

 

1. Доклад относно разпределяне на 

финансов ресурс за 2015 г. по схема на 

Държавна помощ за компенсиране на 

загуби на земеделски производители за 

напълно пропаднали площи в резултат 

на природни бедствия или 

неблагоприятниклиматични условия, 

настъпили през 2014 г. 

 

Докладва: д-р Цветан Димитров, 

Заместник-министър, Министерство 

на земеделието и храните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2015 г. 

по схемата наДържавна помощ за 

компенсиране на загуби на земеделски 

производители за напълно пропаднали площи 

в резултат на природни бедствия или 

неблагоприятни климатични 

условия(настъпили през 2014 г.)в размер 

на6 000 000 лв. при следния интензитет от 

производствените разходи по култури: 

 Плодове и зеленчуци – 80% (плащане 

100% през 2015 г.); 

 Тютюн - 80% (плащане 100% през 

2015 г.); 

 Други култури - 80% (плащане 100% 

през 2015 г.); 

 Зърнени и фуражни култури – 50% 

(плащане 60% през 2015 г. и 40% през 2016 

г.); 

 Зимна маслодайна рапица– 50% 

(плащане 60% през 2015 г. и 40% през 2016 

г.). 

2. Приема указания за прилагане на 

схемата. 
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2. Докладна записка относно 

утвърждаване на ресурс за изплащане 

на суми по краткосрочни схеми за 

подпомагане, неизплатени през 2014 г. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Докладна записка относно 

определяне на годишен лихвен процент 

за инвестиционните кредити, отпускани 

пряко от ДФ „Земеделие“ за 2015 г. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие” 

 

 

4. Докладна записка относно 

определяне на квоти за производство на 

изоглюкоза за 2015/2016 пазарна 

година. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие” 

 

 

5. Докладна записка относно 

разсрочване на отпуснатите кредити на 

животновъди, птицевъди и свиневъди 

през 2008 г., 2009 г. , 2010 г. и 2012 г. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на ДФ 

 

1. Утвърждава ресурс за изплащане на 

суми по схеми, прилагани през 2014 г. и 

неразплатени до края на 2014 г., в размер на 

общо  203 682.67 лв., в т. ч. по схеми както 

следва: 

1.1. Deminimis за плодове, зеленчуци и 

картофи: 7 793.64 лв.; 

1.2. Deminimis за коне под селекционен 

контрол: 710 лв.; 

1.3. Държавна помощ за 

имунопрофилактика: 2 145.73 лв.; 

1.4. Държавна помощ за доброволно 

поети ангажименти за хуманно отношение 

към птиците: 193 033.30 лв. 

2. Средствата по т. 1.  се предоставят от 

предвидения по параграф 43-00 от бюджета 

на ДФ „Земеделие” ресурс за държавни 

помощи, разпределен с Решение на УС на 

Фонда, Протокол № 73 от 21.01.2015 г. и са за 

сметка насъответното направление за 

подпомагане. 

 

 

1. Определя годишен лихвен процент, 

прилаган по инвестиционните кредити, 

отпускани пряко от ДФ „Земеделие” за 2015 

г., равен на референтния лихвен процент, 

приложим към датата на сключване на 

договора за кредит, но не по-нисък от 5 %. 

 

 

 

1. На „Амилум-България” ЕАД се 

определя квота за производство на 

изоглюкоза в размер на 89 198 тона, изразени 

в сухо вещество, за 2015/2016 пазарна 

година. 

 

 

 

 

 

 

1. Дава съгласие за удължаване срока за 

подаване на заявления за разсрочване на 

предоставените през периода 2008-2010 г. и 

2012 г. краткосрочни кредити за 

животновъдство, птицевъдство и 

свиневъдство до 31.03.2015 г. 
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„Земеделие” 

 

 

6. Разни 

 

6.1. Докладна записка относно 

утвърждаване на указания по схема за 

държавна помощ “Помощ за 

компенсиране разходите на земеделски 

производители, свързани с изпълнение 

на мерки по Националната програма за 

контрол на вредителите в трайните 

насаждения през зимния период” през 

2015 г. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие” 

 

 

 

 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2015 г. 

по схемата надържавна помощ “Помощ за 

компенсиране разходите на земеделски 

производители, свързани с изпълнение на 

мерки по Националната програма за контрол 

на вредителите по трайните насаждения през 

зимния период” в размер на 2 000 000 лв. 

Средствата се предоставят по параграф 43-00 

„Субсидии за нефинансови предприятия”, 

направление „Държавни помощи”. 

2. Приема указания за прилагане на 

схема на държавна помощ “Помощ за 

компенсиране разходите на земеделски 

производители, свързани с изпълнение на 

мерки по Националната програма за контрол 

на вредителите по трайните насаждения през 

зимния период”. 

 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛИРАЛ: 

   Мария Сълова 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

………………………….. 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

 

 

………………………….. 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

 

…………………………..  

ЛЮБЕН ПЕТРОВ 

 

 

………………………….. 

ГЕОРГИ КОСТОВ 

 

 

………………………….. 

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ 

 

 

………………………….. 

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

 

 

………………………….. 

ДЕНИЦА НИКОЛОВА 

 

 

………………………….. 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

 

 

………………………….. 

ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

 

 

………………………….. 

ЛЮБЕН ТАТАРСКИ 

 


