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 № 128
от 18.07.2018 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1. Увеличава първоначално разпределения ресурс с 973 570 лв., като изменя гласувания с
Решение на УС на ДФЗ по т. 4.1. от Протокол № 127 от 12.07.2018 г. ресурс от 1 094 140 лв.
на 2 067 710 лв.;
2. Разпределя от ресурса по т. 1 от настоящите решения, средства в размер на 602 850 лв. за
подпомагане по линия на минимална помощ de minimis на земеделски стопани-животновъди,
чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол
(общ. Болярово и общ. Елхово) и обл. Бургас (общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ.
Созопол, общ. Средец и общ. Царево) отглеждащи овце-майки и/или кози-майки;
3. Увеличава единичната ставка определена с Решение на УС на ДФЗ по т. 4.2. от Протокол №
127 от 12.07.2018 г. от 25 на 40 лв. за една овца-майка и от 25 на 40 лв. за една коза-майка;
4. Запазва определената с Решение на УС на ДФЗ по т. 4.3. от Протокол № 127 от 12.07.2018
г. единична ставка в размер на 7 лв. за една овца-майка и/или коза-майка за подпомагане на
земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки в три общини в обл. Ямбол
(общ. Ямбол, общ. Стралджа и общ. Тунджа), в които е наложена едноседмична възбрана за
продажба на сурово мляко, поради заболяването чума по дребните преживни животни;
5. Разпределя от ресурса по т. 1 от настоящите решения, средства в размер на 370 720 лв. за
компенсиране на част от производствените разходи при единична ставка 7 лв. за брой
животно на земеделски стопани – животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума
по дребните преживни животни от обл. Ямбол (общ. Болярово и общ. Елхово) и обл. Бургас
(общ. Малко Търново, общ. Приморско, общ. Созопол, общ. Средец и общ. Царево)
отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, както и в три общини в обл. Ямбол (общ. Ямбол,
общ. Стралджа и общ. Тунджа), в които е наложена едноседмична възбрана за продажба на
сурово мляко, поради заболяването чума по дребните преживни животни;
6. Помощта за една овца-майка и за една коза-майка във връзка с т. 3 и т. 5 на настоящите
решения е в размер общо на 47 лева;
7. Помощта за една овца-майка и за една коза-майка във връзка с т. 4 и т. 5 на настоящите
решения е в размер общо на 14 лева;
8. Средствата по т. 1 от настоящите решения се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”,
предвиден за „Държавни помощи”;
9. Утвърждавам указания за предоставяне на помощта.
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