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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 № 139 

от 22.02.2019 г. 

 

 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. 1. Утвърждава финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране 

разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма 

от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи /Elateridae/”  

за 2019 г. , в размер на 1 600 000 лв.; 
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи; 

3. Приема указания за предоставяне на помощта . 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

1 Утвърждава финансов ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на 

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” за 2019 г., в размер 

на 1 500 000 лв. 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи; 

3. Приема указания за прилагане на  схемата на държавна помощ . 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

1. 1. Утвърждава финансов ресурс за 2019 г. по схемата на държавна помощ „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 30 000 лв.; 

2. 2. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи 

за унищожени животни, пчелни семейства и кошери, вследствие на природни бедствия през 

2018 г.- наводнение и ураганен вятър. 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи; 

4. 4. Приема указания за предоставяне на помощта . 

 

 

Решения по т. 4 от Протокола 

1. 1 Разпределя  финансов ресурс за 2019 г. по линия на схемата на държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на Фондация „Златен мед”в размер на 7 400 лв. 

2. 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”. 

5. . 
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Решения по т. 5 от Протокола 

1. Разпределя  финансов ресурс за 2019 г. по линия на „Помощ за участие в изложения” на 

Национален съюз на градинарите в България - 30 000 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”. 

 

 

 


