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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 

№ 75 

от заседанието на Управителния съвет, 

състояло се на09.03.2015 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 Кирил 

Ананиев– зам. - министър на финансите, г-н Гълъб Донев - зам. - министър на труда и 

социалната политика, г-жа Деница Николова - зам. - министър на регионалното 

развитие, г-н Любен Петров - зам. - министър на икономиката  и г-н ПавелГуджеров - 

зам. - министър на околната среда и водите. 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

 

1. Доклад относно прилагане на 

схема за държавна помощ за 

компенсиране на материални щети по 

загинали селскостопански животни и 

унищожени пчелни кошери в 

резултат на природни бедствия, 

настъпили през 2014 г. 

 

Докладва: д-р Цветан Димитров, 

Заместник-министър, Министерство 

на земеделието и храните 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Открива процедура и определя срокове 

за прием на заявления за кандидатстване по 

схема на държавна помощ за компенсиране 

на материални щети по загинали 

селскостопански животни и унищожени 

пчелни кошери в резултат на природни 

бедствия, както следва: 

1.1. Срок за подаване на заявления: от 23 

март до 09 април 2015 г. 

1.2. Срок за изплащане на средствата: до 

24 април 2015 г. 

2. Приема индивидуалния размер на 

помощта по видове и категории животни, 

както следва: 

ЕРД 

крава над 24 мес. - 1 000 лв./брой 
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говежди бици над 24 мес. - 1 273 лв./брой 

телета от 0 до 12 мес. 

в т.ч.  теле на 4 мес. - 308 лв./брой 

теле на 7 мес. - 487 лв./брой 

говеда за угояване от 12 до 24 мес. 

в т.ч.  говеда угояване 14 мес. - 612 лв./брой 

говеда угояване 19 мес. - 755 лв./брой 

говеда угояване 20 мес. - 797 лв./брой 

говеда угояване 22 мес. - 857 лв./брой 

говеда угояване 23 мес. - 896 лв./брой 

говеда угояване 24 мес. - 920 лв./брой 

ДРД 

кози-майки над 12 мес. – 160лв./брой 

яре мъжко/женско от 0 до 12 мес. 

в т.ч. яре мъжко/ женско на 4.7 мес. - 124,32 

лв./брой 

яре мъжко/ женско на 4.8 мес. - 127,15 

лв./брой 

яре мъжко/ женско на 6.7 мес. - 171,55 

лв./брой 

яре мъжко/ женско на 6.8 мес. - 172,75 

лв./брой 

яре мъжко/ женско на 8.0 мес. - 192 

лв./брой 

яре мъжко/ женско на 8.1 мес. - 193,2 

лв./брой 

Пчели 

пчелни семейства - 84 лв./брой 

унищожени кошери - 115 лв./брой 

 

3. Приема указания за прилагане на 

схемата. 
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2. Доклад относно прилагане на 

схема за държавна помощ „Помощ за 

съфинансиране на застрахователните 

премии при застраховане на 

селскостопанска продукция” 

 

Докладва: д-р Цветан Димитров, 

Заместник-министър, Министерство 

на земеделието и храните 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Докладна записка относно 

удължаване срока за подаване на 

заявления за отсрочване падежа на 

отпуснатите кредити на 

картофопроизводителите през 2011 г. 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие” 

 

 

4. Разни 

4.1.  Докладна записка 

относно удължаване срока за извършване 

на проверки по изпълнението на поетите 

ангажименти по схема за държавна 

помощ „Помощ за реализирането на 

доброволно поети ангажименти за 

1. Открива процедура и определя 

срокове за прием на заявления за 

кандидатстване по схема на държавна помощ 

“Помощ за съфинансиране на 

застрахователните премии при застраховане 

на селскостопанска продукция”, както следва: 

1.1.  Срок за кандидатстване: от 30 

март 2015 г. до изчерпване на ресурса по 

схемата за подпомагане и не по-късно от 31 

август 2015 г. 

1.2.  Срок за сключване на 

договорите и изплащане на средствата – до 15 

декември 2015 г. 

4. Приема указания за прилагане на 

схемата. 

 

 

1. Удължава срока за подаване на 

заявления за отсрочване падежа на 

получените през 2011 г. кредити за 

закупуване на семена, минерални торове и 

препарати за производсто на картофи до 

31.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

1. Удължава до 31 март 2015 г. срока по 

т. 10.2 от утвърдените през 2014 г. указания 

по схема за държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към 
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хуманно отношение към птиците” през 

2014 г. 

птиците”, за извършване на проверки от 

БАБХ и  ДФ „Земеделие” за изпълнението на 

поетите ангажименти през 2014 г.  

 

 

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 

 


