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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 № 152 

от 10.12.2019 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

 

1.Определя коефициент на редукция 0.5 на заявените средства за III транш от 

земеделските стопани отглеждащи прасета за угояване, по схема за държавна помощ „Помощ 

за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете"; 

2. 2.Остатъкът от утвърдения за 2019 г. ресурс по държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете", може 

да се използва по необходимост за други схеми на подпомагане; 

3. Приема изменения на указанията за прилагане на държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете". 

 

Решения по т. 2 от Протокола  

 

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

размер до 48 895,75 лв. на земеделския стопанин „Виялишки-90" ООД, ЕИК 106591575; 

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. 3 от Протокола 

 

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

размер до 11 550 лв. на ЕТ „Глобал шоп - Георги Николов"; 

1.1. Средствата по т.1 се предоставят за компенсиране на щети от пожар през 2019 г. на 55 

тона бали с люцерна", като за целта сключва договор с ДФ "Земеделие"; 

1.2. Земеделският стопанин по т. 1.1. от настоящите решения се задължава да закупи 55 

тона бали с люцерна, 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. 4 от Протокола 

 

1. На основание чл. 19, ал. 1, т. 7 от ЗПЗП и чл. 6, ал. 2, т. 12 от УПДФЗ дава съгласие 

изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" да сключи с ликвидатора на „Водпроект" ЕАД 

/в ликвидация/ договор за покупко - продажба на поземлен имот с идентификатор 

68134.4340.269, собственост на дружеството, находящ се в гр. София, район „Овча купел", 

бул. „Цар Борис III" № 136, по силата на който договор ДФ „Земеделие" ще придобие 

собствеността върху поземления имот; 

2. Възлага на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" да предприеме съответните 

действия по изготвяне и утвърждаване на решение на Министерски съвет, въз основа на което 

да се извърши продажбата на поземления имот. 

 



Протокол № 152 от 10.12.2019 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”       2/2 
 

Решения по т. 5 от Протокола 

  

ДФ „Земеделие" да предостави за безвъзмездно ползване на Областна дирекция 

„Земеделие"  София област: 

 

1. Персонален компютър Dell Optiplex 740 – 15 бр. с отчетна стойност 130,00 лв; 

2. Монитор Dell E197FP                                      -15 бр. с отчетна стойност 370,00 лв 

3. Лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650 

 – 1 бр. с отчетна стойност 675,69 лв 

4. Копир/принтер/факс Canon MF4570dn    - 2 бр. с отчетна стойност 873,00 лв 

на обща отчетна стойност от 9 921.69 лв. при спазване изискванията и в съответствие с 

чл.10, т.З от Устройствения правилник на ДФ"Земеделие", във връзка с чл.28, ал.1 от Закона 

за държавната собственост и чл.11, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост 

 

 

 


