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 № 148
от 26.09.2019 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2019 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за
участие в изложения” на Българска асоциация Биопродукти 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. 2 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 19 900 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. 3 от Протокола
1. Разпределя финансов ресурс за 2019 г. по помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 в размер на 27 000 лв. на три броя земеделски стопани, членове на Български
киноложки клуб за Българско овчарско куче за закупуване на специализирани ремаркета за
превоз на животни от породата Българско овчарско куче. Допустимата за подпомагане цена
на едно ново напълно окомплектовано ремарке е 9 000 лв. за следните земеделски стопани:
 Аврам Найденов Петков - гр. Монтана;
 Любен Боянов Перчински - гр. Видин;
 „Хамелион 80” ЕООД (Пламен Петков) - с. Шипково, обл. Ловеч.
2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текуща трансфери за
нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвидени 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. 4 от Протокола
1. Стартира процедура по приемане на заявления за кандидатстване 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 пчели;
2. Срокът за кандидатстване е от 07 октомври 2019 г. до 18 октомври 2019 г.;
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3. Определя финансов ресурс по схема de minimis за подпомагане на пчеларите в размер
до 4 500 000 лв;
4. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предпиятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие за 2019 г., направление Държавни
помощи –неразпределен ресурс.
5. Размерът за подпомагане на пчелното семейство да бъде определен след приема на
заявления за кандидастване по помощта.
6. На подпомагане подлежат пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни
семейства и са реализирали през 2018 и/или през 2019 г. качествен пчелен мед в съотвествие
със Закона за пчеларство и Наредба за изискванията към пчелния мед предназначен за
консумация от човек;
7. 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. 5 от Протокола
Изменя утвърдените с решение на УС на ДФЗ Указания за прилагане на схема за
държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства,
свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” за 2019 г.
(Протокол № 140/04.04.2019 г.), като в т. 7 „Бюджет по схемата” се създаде изречение 3:
„Заявленията, подадени през текущата 2019 г., надвишаващи бюджета от 3 600 000 лева, но в
рамките на общия бюджет от 7 200 000 лева, да се разглеждат и одобряват по условията на
Указанията за 2019 г., като договорите по тях, да се сключват с условие плащанията на
държавната помощ да бъдат извършени през 2020 г.”
Решения по т. 6 от Протокола
Изменя утвърдените с решение на УС на ДФ „Земеделие” Указания за прилагане на схема
за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на
сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” за 2019 г.
(Протокол № 141/16.05.2019 г.), като в т. 6 „Бюджет на помощта” се създава изречение 3:
„Заявленията, подадени през текущата 2019 г., надвишаващи бюджета от 1 000 000 лева, но в
рамките на общия бюджет от 2 000 000 лева, да се разглеждат и одобряват по условията на
Указанията за 2019 г., като договорите по тях да се сключват с условие плащанията на
държавната помощ да бъдат извършени през 2020 г.”.
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