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 № 143
от 17.06.2019 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1. Предоставя индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в размер
на 10 609 лв. лв. на земеделски стопани, както следва:
1.1. Христина Иванова Ганчевска от с. Мугла общ. Смолян в размер на 1 120 лв., за
компенсиране на загиналите от снеговалеж през 2019 г. 8 броя- овце-майки, които са били
регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните
обекти (ВетИС) на БАБХ, като за целта сключва договор с ДФ "Земеделие";
1.2. Земеделският стопанин по т. 1.1. от настоящите решения се задължава да закупи 8 броя
овце-майки, за които е получена помощта;
1.3. Славчо Иванов Беев от с. Мугла общ. Смолян, в размер на 1 120 лв., за компенсиране на
загиналите от снеговалеж през 2019 г. 8 броя овце-майки, които са били регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС)
на БАБХ, като за целта сключва договор с ДФ "Земеделие";
1.4. Земеделският стопанин по т. 1.3. от настоящите решения се задължава да закупи 8 броя
овце-майки, за които е получена помощта;
1.5. Иван Славчев Беев от с. Мугла общ. Смолян, в размер на 4 409 лв., за компенсиране на
загиналите от снеговалеж през 2019 г. 22 броя овце-майки, овен/коч-1 бр. и крава-1 бр., които
са били регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ, като за целта сключва договор с ДФ "Земеделие";
1.6. Земеделският стопанин по т. 1.5. от настоящите решения се задължава да закупи 22
броя овце-майки, 1- бр. овен/коч и 1 бр. крава, за които е получена помощта;.
1.7. Александра Атанасова Парашкевова в размер на 3 960 лв. за унищожени 40 бр. пчелни
семейства от снеговалеж в с. Червена локва обл. Габрово през 2018 г.;
1.8. Земеделският стопанин по т. 1.7. от настоящите решения се задължава да закупи 40 броя
пчелни семейства, за които е получена помощта, като за целта сключва договор с ДФ
"Земеделие";
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", направление „Държавни
помощи".
Решения по т. 2 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 600 000 лв. за предоставяне на минимална
помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316
от 21 февруари 2019 г., на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани,
отглеждащи пчелни семейства;
1.1. Помощта се предоставя за покриване на разходи, свързани с компенсиране на щети, в
резултат от проведени растителнозащитни мероприятия;
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1.2.
Определя норматив за подпомагане:
при подмор на пчелното семейство от 61 до 100% - 118 лв. за пчелно семейство;
при подмор на пчелното семейство от 30 до 60%, включително - 50 лв. за пчелно семейство.
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. Възлага на ДФ „Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви
указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и
горите да утвърди указанията.
Решения по т. 3 от Протокола
1. Увеличава бюджета на ДФ „Земеделие“ по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия” предвиден за „Държавни помощи“ с 26 300 000 лв.,
като се променя от 145 000 000 лв. на 171 300 000 лв.;
2. Средствата по т.1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия” от направление Преходна национална помощ;
3. Предоставя минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на
регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или
юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки в размер на 26 300 000 лв.;
4. На подпомагане подлежат земеделски стопани подали валидно заявление за директни
плащания за 2019 г.;
5. Земеделските стопани по т.4 се подпомагат за допустимия брой животни за Кампания
2018 г. по схемите за директни плащания и/или по ПНДЖ1, и/или по ПНДЖ3, които са с:
5.1. минимум 5 броя допустими крави и/или юници, и/или биволи, и които имат допустими за
подпомагане за Кампания 2018 не повече от 15 декара постоянно затревени площи на
животинска единица или не са заявили за подпомагане такива площи;
5.2. минимум 10 броя и максимум 300 броя овце-майки и/или кози-майки и броя, които са
допустими за подпомагане за Кампания 2018;
5.3. минимум 301 броя допустими овце-майки и/или кози-майки, и които имат допустими за
подпомагане за Кампания 2018, не повече от 15 декара постоянно затревени площи на
животинска единица или не са заявили за подпомагане такива площи.
6. Определя норматив за подпомагане в размер на:
6.1. до 40 лв. за крава и/или юница до 250-то животно;
6.2. до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
6.3. до 20 лв. за крава и/или юница от 251-то до 500-то животно;
6.4. до 20 лв. за бивол от 251-то до 500-то животно;
6.5. до 15 лв. за овца-майка и/или коза-майка за стопанства попадащи в обхвата на т.5.2. от
настоящите решения;
6.6. до 7 лв. за овца-майка и/или коза-майка за стопанства попадащи в обхвата на т.5.3. от
настоящите решения.
Възлага на ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви
указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и
горите да утвърди указанията.
Решения по т. 4 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложение през 2019 г. по схемата, на държавна
помощ „Помощ за участие в изложения" на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация в
размер на 40 000 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".
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Решения по т. 5 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2019 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за участие
в изложения” на сдружение „Българска асоциация на малинопроизводителите” в размер на
20 000 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 схемата на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения”.
Решения по т. 6 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2019 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в
изложения" на Сдружение „Обединени български животновъди" в размер на 51 300 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. 7 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2019 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за участие
в изложения" на Национална БИО асоциация в размер на 48 000 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"
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