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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 

 

№ 90 

от заседанието на Управителния съвет, 

състояло се на 16.12.2015 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 Кирил 

Ананиев – зам. - министър на финансите, г-н Любен Петров - зам. - министър на 

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

 На заседанието не присъстваха: г-жа Деница Николова - зам. - министър на 

регионалното развитие и г-н Любен Татарски – началник на кабинета на министъра на 

земеделието и храните. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.1. Разпределя допълнителен финансов ресурс от 500 000 лева по схема за държавна помощ 

„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките 

по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по 

животните” за 2015 г.  

1.2. Бюджетът по параграф 43-00 „Субсидии за нефинансовите предприятия“, направление 

„Държавни помощи” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден по схема за държавна помощ 

„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките 

по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по 
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животните” за 2015 г. се изменя от 13 300 000 лева на         13 800 000 лева. 

1.3. Финансовият ресурс за изплащане на акредитираните лаборатории за извършване на 

диагностични изследвания на проби взети и предоставени от регистрираните ветеринарни 

лекари през 2015 г. се изменя в размер от „до 5 536 724 лева” на „до 6 036 724 лева” в т.ч. от 

„до 2 025 781 лева” на „до 2 525 781 лева” за акредитираните лаборатории от системата на 

БАБХ. 

1.4. 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. (съгласно Приложение). 

1.5. Приема изменение на указания за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите 

на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична 

програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните” през  2015 г. и 

ликвидиране на болести по животните” през  2015 г. 

 

 

 

 

 


