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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 № 151 

от 21.11.2019 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

 

1. Предоставя средства в размер до 9 117 498 лева по схемата за държавна помощ „Помощ за 

компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение НА мерките по 

Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по 

животните", на регистрираните ветеринарни лекари, за периода 01.06.2019 - 31.10.2019 г. 

Средствата се изплащат след представяне на обобщена информация от БАБХ за дейностите, 

извършени през посочения период; 

2. Средствата по т. 1 се разпределят по направления, както следва: 

> Имунопрофилактични мероприятия - до 1 657 976 лв. 

> Клинични изследвания - до 6 139 513 лв. 

> Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - до 1 083 589 

> Отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни - до 454 лв 

> Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - до 235 966 лв. 

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

нефинансови предприятия", от бюджета на ДФ „Земеделие", направление „Държавни 

помощи", в рамките на утвърдения за 2019 г. ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ 

за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по 

Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по 

животните"; 

4. Остатъкът в размер на 7 269 751 лв. от утвърдения за 2019 г. ресурс по държавна помощ 

„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на 

мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на 

болести по животните", може да се използва по необходимост за други схеми на подпомагане 

5. Възлага на ДФ „Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ, да изготви 

промяна в указанията за предоставяне на помощта и упълномощава министъра земеделието, 

храните и горите да утвърди указанията. 

 

 

Решения по т. 2 от Протокола 
 

1.Предоставя минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС)1408/2013 на 

регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи животни от 

породата Източнобалканска свиня размер до 90 000 лв.; 

2.Средствата по т.1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия" от приключили схеми за държавни помощи; 

3.На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които имат сключен договор 

за развъдна дейност с „Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканска свиня"; 

4.Определя ставка в размер до 75 лв., за едно животно за закупуване на фураж за неговото 

изхранване до края на 2019 г.; 

5.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. 
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Решения по т. 3 от Протокола 
 

1. Увеличава бюджета по схемата на „Държавна помощ за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните" от 

5 500 000 лв. на 7 176 000 лв.; 

2. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2019 г. по схема на „Държавна помощ за 

създаване и поддържане на родословна книга за определяне продуктивността и генетичните 

качества на животните в размер на 1 676 000 лв.; 

3. Допуска СНЦ Развъдна организация Мутон Шароле България да кандидатства за втори и 

трети транш; 

4. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие" по направление „Държавни 

помощи" от генериран остатък от приключили за прилагане схеми на държавни помощи; ' 

5. Възлага на ДФ „Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ и ИАСРЖ да 

изготви промяна в указанията за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 4 от Протокола 
 

1.Увеличава бюджета по схема за държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите на 

земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за 

контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период" от 5 500 000 лв. на 5 571 

021 лв. 

2.Средствата по т.1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", от приключили схеми за 

държавни помощи; 

3.Възлага на ДФ „Земеделие", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ Да изготви 

промяна в указанията за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 5 от Протокола 
 

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

участие в изложения" на Министерство на земеделието, храните и горите размер на 80 000 

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 схемата на държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения" на Министерство на земеделието, храните и горите размер на 300 

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. 7 от Протокола 
 

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

участие в изложения" на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в размер на 50 

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. 8 от Протокола 
 

1.Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 13 280 202 лв., за изплащане на втори транш 

по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с 

производството за 2019 г.; 

2.Средствата по т.1 се предоставят по параграф 43-00 ..Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ ..Земеделие" за 2019 г. от приключили 

схеми. 

 

Решения по т. 9 от Протокола 
 

1.Утвърждава помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) №1408/2013 в размер на 776 000 

лева за земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали 

на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за 

овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018; 

2.Помощта по т.1 се предоставя на земеделски стопани по списък; 

3.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 приключили схеми за подпомагане; 

4.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. 10 от Протокола 
 

1. Одобрява проекта на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от 

Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2019 г. съгласно таблицата в 

Приложение №1. 

 

Решения по т. 11 от Протокола 
 

ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Главна дирекция „Национална 

полиция“ – София: 

 Персонален компютър Dell Optiplex 740-12 бр. с отчетна стойност  130,00 лв. 

Монитор Dell E197FP-12бр. С отчетна стойност 370,00 лв. на обща отчетна стойност от 

6000.00лв. 

 

 

 

 


