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”
ПРОТОКОЛ
№ 88
от заседанието на Управителния съвет,
състояло се на 02.12.2015 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”, д-р Цветан Димитров – зам. - министър
на земеделието и храните, г-н Васил Грудев – зам. - министър на земеделието и
храните, доц. д-р Георги Костов – зам. - министър на земеделието и храните, г-н Любен
Татарски – началник на кабинета на министъра на земеделието и храните, г-жа Деница
Николова - зам. - министър на регионалното развитие и г-н Гълъб Донев - зам. министър на труда и социалната политика.
На заседанието не присъстваха: г-н Кирил Ананиев – зам. - министър на
финансите и г-н Любен Петров - зам. - министър на икономиката.

ДНЕВЕН РЕД:

1.

Доклад

подпомагане

относно
на

предложение

РЕШЕНИЯ:
за

зеленчукопроизводителите

чрез минимална помощ de minimis съгласно
Регламент (ЕС) 1408/2013 от 18 декември 2013
година.

земеделието и храните

съгласно Регламент

(ЕС) № 1408/2013 на

регистрираните по Наредба N 3 от 1999 г.
земеделски стопани, произвеждащи зеленчуци,
за компенсиране на част от разходите по
отглеждането през 2015 г. на зеленчукови
култури за следните видове:

Докладва: д-р Цветан Димитров
Заместник-министър,

1. Предоставя минимална помощ de minimis

Министерство

на

- Зеленчуци оранжерийно производство –
домати, краставици и пипер – 250 000 лв.
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Минимален размер на стопанството - 1 декар
(0.1 хектара);
- Зеленчуци полско и градинско производство –
домати, краставици, пипер, моркови, дини,
пъпеши, лук-зрял, главесто зеле – 750 000 лв.
Минимален размер на стопанството - 5 декара
(0.5 хектара);
2. Бюджетът по параграф 43-00 „Субсидии за
нефинансовите

предприятия“,

направление

„Държавни помощи” от бюджета на ДФ
„Земеделие”, предвиден за помощи от типа de
minimis, се изменя от 32 672 448 лв. на 32 852
533 лв.
3. Средствата по т. 1. на настоящите решения
се предоставят от остатъчния ресурс по
параграф 43-00 „Субсидии за нефинансовите
предприятия“,

направление

„Държавни

помощи“ от бюджета на ДФ”Земеделие” за
2015 г.
4. Ставките за подпомагане на декар се
определят от ДФЗ след приемане на заявления
за участие по схемата.
5. Срокове:
5.1. Срок за подаване на заявленията в отдел
„ПСМП”

към

областните

дирекции

на

ДФ”Земеделие” – от 04 декември до 10
декември 2015 г.
5.2. Срок за изплащане на средствата – до 18
декември 2015 г.
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6. Приема Указания за кандидатстване по
помощта.
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