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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 

 

№ 92 

от заседанието на Управителния съвет, 

състояло се на 27.01.2016 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-н Кирил 

Ананиев – зам. - министър на финансите, г-жа Деница Николова - зам. - министър на 

регионалното развитие, г-н Любен Петров - зам. - министър на икономиката 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 по одобрени от ЕК схеми на 

държавни помощи и проекти на нови схеми за 

2016 г. 

 

Докладва: д-р Цветан Димитров 

Заместник-министър, Министерство на 

земеделието и храните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

1. Утвърждава средствата за държавни 

помощи за 2016 г., предвидени по параграф 43-00 

от бюджета на ДФ „Земеделие”, в размер на 116 

700 000 лв.; 
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2. Доклад относно разпределяне на 

финансов ресурс по схема на Държавна помощ 

за компенсиране на щетите по земеделските 

култури, причинени от неблагоприятни 

климатични събития, които могат да бъдат 

приравнени на природни бедствия за 2016 г. 

 

Докладва: д-р Цветан Димитров 

Заместник-министър, Министерство на 

земеделието и храните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Доклад относно разпределяне на 

финансов ресурс за 2016 г. 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”. 

 

Докладва: д-р Цветан Димитров 

Заместник-министър, Министерство на 

земеделието и храните 

1. Разпределя финансов ресурс за 2016 г. по 

схемата на Държавна помощ за компенсиране на 

загуби на земеделски производители за напълно 

пропаднали площи в резултат на природни 

бедствия или неблагоприятни климатични 

условия (настъпили през 2015 г.) в размер на 

6 000 000 лв. при следния интензитет от 

производствените разходи по култури: 

1.1.  За пропаднали площи през 2014 г. - 

1 803 600 лв. (отложено плащане през 2015 

година) за следните култури: 

 Зърнени и фуражни култури;  

 Зимна маслодайна рапица. 

1.2.  За пропаднали площи през 2015 г. - 

4 196 400 лв. 

 Плодове, зеленчуци, царевица за зърно, 

царевица за силаж и сладка царевица – 80%; 

 Тютюн и памук - 80%; 

 Други култури - 80%; 

 Зърнени и фуражни култури – 50%; 

 Зимна маслодайна рапица – 30%. 

2. Средствата се предоставят по § 43-00 

„Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия”. 

3. На подпомагане подлежат земеделски 

стопани, които притежават констативни 

протоколи за 100% пропаднали площи със 

земеделски култури, в резултат на 

неблагоприятни климатични условия –

измръзване/осланяване, 

наводнения/преовлажняване, градушка и суша. 

4. Приема указания за прилагане на 

помощта. 

 

 

1. Утвърждава финансов ресурс по схемата 

на държавна помощ “Помощ за компенсиране 

разходите на земеделски стопани, свързани с 

изпълнение на мерки по Националната програма 

за контрол на вредителите по трайните 

насаждения през зимния период” за 2016 г., в 

размер на  3 000 000 лв., както следва:  

1.1.  При кандидатстване за продуктите за 

растителна защита, които се прилагат в периода 
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4. Доклад относно разпределяне на 

финансов ресурс за 2016г. по схема на 

Държавна помощ за компенсиране на 

материални щети по загинали селскостопански 

животни и унищожени пчелни кошери в 

резултат на природни бедствия. 

 

след преминаване на студовете до набъбване на 

пъпките: 2 000 000 лв.  

1.2.  При кандидатстване за продуктите за 

растителна защита и продуктите за ускоряване на 

процесите на гниене на листата през зимния 

сезон, които се прилагат през есента в периода на 

масов листопад: 1 000 000 лв. 

2. Средствата се предоставят по § 43-00 

„Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия”. 

3. Утвърждава срокове за прилагане, както 

следва: 

3.1. При кандидатстване за продуктите за 

растителна защита, за контрол на вредители при 

трайни овощни насаждения, ягоди и малини, през 

зимния сезон, които се прилагат в периода след 

преминаване на студовете до набъбване на 

пъпките:  

   Срок за подаване на заявления: от 08 

февруари до 02 март 2016 г.   

   Срок за отчитане и представяне на 

документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на 

настоящите указания: до 15 април 2016 г.  

   Срок за сключване на договори и 

изплащане на средствата: до 27 май 2016 г. 

  3.2. При кандидатстване за продуктите за 

растителна защита и продуктите за ускоряване на 

процесите на гниене на листата на овощните 

видове, ягоди и малини, за контрол на вредители 

при трайни овощни насаждения, ягоди и малини, 

през зимния сезон, които се прилагат през есента 

в периода на масов листопад: След решение на 

УС на ДФ”Земеделие”. 

4. Приема Указания за предоставяне на 

помощта. 

 

 

1. Разпределя финансов ресурс по схемата на 

Държавна помощ за компенсиране на материални 

щети по загинали селскостопански животни и 

унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в 

резултат на природни бедствия в размер на 100 

000 лева. Средствата се предоставят по § 43-00 

„Субсидии и други текущи трансфери за 
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Докладва: д-р Цветан Димитров 

Заместник-министър, Министерство на 

земеделието и храните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Доклад относно определяне на средства 

за изплащане на втори транш от преходна 

национална помощ за говеда, необвързана с 

производството за 2015 г. и за изплащане на 

ДДС по схемите „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“ за 2016 г. 

 

Докладва: Васил Грудев 

Заместник-министър, Министерство на 

земеделието и храните 

 

 

 

 

6. Докладна записка относно определяне на 

годишен лихвен процент за инвестиционните 

кредити, отпускани пряко от ДФ „Земеделие” за 

2016 г. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на Държавен фонд 

„Земеделие” 

 

нефинансови предприятия”. 

2. На подпомагане подлежат земеделски 

стопани, включени в Регистъра на издадените 

констативни протоколи на земеделски стопани с 

унищожени от природни бедствия 

селскостопански животни и пчелни кошери и 

пчелни семейства през 2015 г., изготвен от МЗХ. 

3. 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: 

3.1. Срок за подаване на заявления: от 

15.02.2016 г. до 26.02.2016 г.  

3.2. Срок за изплащане на средствата: до 

15.03.2016 г.  

4. Приема указания за прилагане на схемата 

за държавна помощ. 

 

 

1. Утвърждава от определените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 

2016 г. средства за субсидии за нефинансови 

предприятия по бюджета на Държавен фонд 

„Земеделие” за изплащане на втори транш от 

средствата по схемата за преходна национална 

помощ за говеда, необвързана с производството, 

за 2015 г. да бъдат използвани 29 567 000 лв. и за 

изплащане на ДДС по схемите „Училищен плод“ 

и „Училищно мляко“ да бъдат използвани 

4 200 000 лв. или общо средства в размер на 

33 767 000 лв. 

 

 

1. Определя годишен лихвен процент, 

прилаган по инвестиционните кредити, 

отпускани пряко от ДФ „Земеделие” за 2016 г., 

равен на референтния лихвен процент, приложим 

към датата на сключване на договора за кредит, 

но не по-нисък от 4 %. 
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7. Доклад относно определяне на квоти за 

производство на изоглюкоза за 2016/2017 

пазарна година. 

 

Докладва: г-н Румен Порожанов 

Изпълнителен директор на Държавен фонд 

„Земеделие” 

 

1. На “Амилум-България” ЕАД се определя 

квота за производство на изоглюкоза в размер на 

89 198 тона, изразени в сухо вещество, за 

2016/2017 пазарна година. 

 

 

 

 

 

 

 


