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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

Д Ъ Р Ж А В Е Н    Ф О Н Д   „З Е М Е Д Е Л И Е” 

 

 

 

Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 123 

 

от 29.03.2018 г. 

 

 

Решения по т.1 от Протокола 
 

1. Приема Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната 

агенция за 2017 г. 

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2018 г. по „Помощ за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ в 

размер на 5 500 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи“; 

3. Възлага на ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на  помощта. 

4. Упълномощава министърът на земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 

 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. в размер на 4 000 000 лв. по схемата на 

държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени 

от неблагоприятни климатични условия“; 

2. В рамките на бюджета по т. 1 от настоящите решения, разпределя финансов ресурс в 

размер на 1 428 794 лв. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите 

по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия“, настъпили 

през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи за следните видове култури, 

както следва: 

 Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха; 

 Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха; 

 Слънчоглед – до 119,99 лв./ха; 

 Соя – до 112,51 лв./ха; 

 Ръж – до 101,13 лв./ха; 

 Сорго – до 94,85 лв./ха. 

3. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни 
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протоколи за 100% пропаднали площи от посочените по т. 2 от настоящите решения 

култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2017 г.; 

4. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“; 

5. Възлага на ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на помощта. 

6. Упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 
 

 

Решения по т.4 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения по месодайно овцевъдство 

през 2018 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на следните 

асоциации и организации: 

 Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България – 22 000 лв.; 

 Развъдна асоциация Мутон Шароле България – 12 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, от утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения“. 

 

 

Решения по т.5 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. по линия на „Помощ за участие в изложения” на 

Асоциация на месопреработвателите в България – 72 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, от утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения“. 

 

 

Решения по т.6 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. по линия на „Помощ за участие в изложения” на 

Национален съюз на градинарите в България – 25 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, от утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения“. 

 

 

 


