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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 № 146 

от 19.08.2019 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. 1. Предоставяне на допълнителни бюджетни средства по бюджета на МЗХГ за 2019 г. 

от бюджета на ДФ „Земеделие" за 2019 г. в размер на 1 570 000 лв. - за сметка на параграф 55 

„Капиталови трансфери" по бюджета на ДФЗ за 2019 г.  

 

Решения по т. 2 от Протокола 
1. Предоставяне на сумата от 1 000 000 лв. по бюджета на МЗХГ от бюджета на ДФ 

„Земеделие“ за 2019 г. Средства са за сметка на параграф 55 „Капиталови трансфери” по 

бюджета на ДФ”Земеделие” за 2019 г.; 

2. Средствата по т.1 са предназначени за: 

2.1. подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка 

с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 

около огнища на болестта Африканска чума по свинете; 

2.2 Лица извършили отстрел на дива свиня при индивидуален лов извън инфектираните 

зони по т. I от Заповед № РД48-48 от 31.07.2019 г. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 
Утвърждава Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на 

отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 

производство” през 2019 г. 

 

Решения по т. 4 от Протокола 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс по схема на 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 27 070 лв., при което общият ресурс по 

схемата се променя от 1 600 000 лв. на 1 627 070 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 реализирания остатък по приключила схема за подпомагане „Минимална помощ 

de minimis, съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 на Комисията, изменен с Регламент (ЕС) 

2019/316, на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни 

крави под селекционен контрол“; 

3. Приема изменени Указания за предоставяне на помощта. 

 

Решения по т. 5 от Протокола 

1. Предоставя индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в 

размер на 17 363 лв.  лв. на земеделски стопани, както следва: 

1.1. Сава Иванов Раленков от гр. Панагюрище обл. Пазарджик в размер на 11 966 лв., за 

компенсиране на загиналите от мълния през 2019 г. 12 бр. едри преживни животни (10 бр. 

крави, 1 бр. бик и 1 бр. теле), 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“; 



Протокол № 146 от 19.08.2019 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”       2/3 
 

1.2. Земеделският стопанин по т. 1.1. от настоящите решения се задължава да закупи 12 

броя едри преживни животни, за които е получена помощта;  

1.3. Добринка Венциславова Шумкова от с. Мирково обл. София, в размер на 5 397 лв., за 

компенсиране на загиналите от мълния през 2019 г. 35 бр. овце, 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 35 

бр. овце, за които е получена помощта; 

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. 6 от Протокола 

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

участие в изложения” на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството в размер на 164 000 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. 7 от Протокола 

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

участие в изложения” на Добруджански овощарски съюз  в размер на 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 схемата на  държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 8 от Протокола 

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

участие в изложения” на Съюза на Дунавските овощари 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 схемата на  държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 9 от Протокола 

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

участие в изложения” на Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце в размер 

на 7 000 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. 10 от Протокола 

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

участие в изложения” на Асоциация „Български спортен кон“ в размер на 6 000 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”. 
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Решения по т. 11 от Протокола 

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

„Помощ за участие в изложения” на Организация на млекопроизводители „Фермерско мляко“ 

ООД 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”. 

 

Решения по т. 12 от Протокола 

Дава съгласие Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”, въз основа на 

резултатите от проведен повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – публична държавна собственост находящ се на ІV етаж в сградата на ДФ 

”Земеделие” в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 от 90 кв.м., да сключи договор за наем с 

определения за наемател „СИЛВЪР ТАЙМ“ ЕООД, с месечна наемна цена в размер на 1 

105.00 /хиляда сто и пет/ лева без ДДС или 1 326.00 /хиляда триста двадесет и шест/ лева с 

ДДС, след влизане в сила на Заповед № 03-РД/1905#2 от 08.08.2019 г. на Изпълнителния 

директор на ДФ „Земеделие”. 

 

Решения по т. 13 от Протокола 

На основание чл. 6, ал. 2, т. 2, от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие" 

определяме следното ресорно разпределение: 

Иван Капитанов- заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" с ресори 

„Технически инспекторат" и „Краткосрочни схеми за подпомагане" и „САПАРД".   

 

Евдокия Кръстева- заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" с ресори 

„Селскостопански пазарни механизми", „Инвестиционни схеми за подпомагане" и „Програма 

за морско дели и рибарство 2014-2020" 

 

. 

 


