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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 № 156 

от 30.03.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресур в размер на 16 000 000 лева за 2020 г. по схема 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"; 

2. Предоставя средства в размер на 2 286 988 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", за направените от регистрираните ветеринарни лекари разходи, при 

изпълнение на мероприятията по „Националната програма за профилактика, надзор, контрол 

и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България" за периода 01.11.2019 - 

31.12.2019 г., разпределени както следва: 

 Имунопрофилактични мероприятия - 746 000 лева 

 Клинични изследвания - 1 189 714 лева 

 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 296 502 лева 

 Идентификация на еднокопитни животни - 70.00 лева 

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 54 702 лева 

3. Предоставя средства в размер на 24 258 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", за направените от регистрираните ветеринарни лекари разходи, при изпълнение 

на мероприятията по „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и 

ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България" за периода 01.06.2019 г. - 

31.10.2019 г., разпределени както следва: 

 Имунопрофилактични мероприятия - 1 659 лева 

 Клинични изследвания - 22 048 лева 

 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 220 лева 

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 331 лева 

4. Предоставя средства в размер на 21 802 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", за направените от „Фривет-1" ЕООД разходи, при изпълнение на мероприятията 

по „Националната програма за профилактика;, надзор, контрол и ликвидиране на болестите 

по животните и зоонозите в България" за периода 01.06.2019 г. - 31.10.2019 г.;  

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

трансфери за нефинансови предприятия", от бюджета на ДФ „Земеделие", направление 

„Държавни помощи"; 

6. Средствата по т.2, т.З и т.4 се предоставят в рамките на утвърдения по т.1 бюджет; 

указания за прилагане на държавната помощ. 
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Решения по т. 2 от Протокола 

 

1. Изменя сроковете по І етап от помощта, за продуктите за растителна защита, за 

контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през 

зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на 

пъпките, както следва: 

-Срок за отчитане и представяне на документи: до 15 май 2020 г.  

-Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2020 г. 

2. Приема изменение на указанията за прилагане на държавната помощ през 2020г. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. по схема на държавна помощ „Помощ за 

създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните 

качества на животните" в размер на 7 200 000 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"; 

3, Възлага на ДФ „Земеделие" съвместно с ИАСРЖ и компетентните дирекции в МЗХГ 

да изготви указания за прилагане на помощта и упълномощава министъра на земеделието, 

храните и горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 4 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер до 500 000 лв. по помощ de minimis, 

съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за компенсиране на земеделски стопани за щети, 

причинени от диви животни през 2020 г. 

1.1. Помощта се предоставя за справяне с последствията от настъпило събитие - 

нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна; 

1.2. Помощта се предоставя за справяне с последствията от настъпило събитие - 

нападения от благороден елен на площи със земеделски култури в областите Варна, Русе, 

Шумен, Разград и Търговище; 

1.3. На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които 

притежават оригинален констативен протокол (издаден от експертна комисия) за нанесени 

щети по земеделски култури; 

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. 5 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер до 3 500 000 лева по помощ de 

minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за компенсиране на част от разходите за 

транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа 

през 2020 г.  

1.1. Помощта се предоставя за справяне с последствията от настъпило събитие -

извънредното положение и наложените мерки в Република България, въведени заради 

пандемията от коронавирус (COVID-19); 

1.2. На подпомагане подлежат кланицифигуриращи в националния електронен регистър 

на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със 

страните членки, отговарящи на Приложение IIIна Регламент 853/2004/ЕЕС, с категория 
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свързана дейност код „SH” (клане);   

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

нефинансови предприятия“ от неразпределен ресурс в направление „Държавни помощи“; 

3. Приема указания за предоставяне на помощта. 

 

Решения по т. 6 от Протокола 

 

ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Шесторайонно управление 

към СДВР – София на обща отчетнастойност от 9 575.76лв.: 

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

2. Монитор Dell E197FP -12бр. с отчетна стойност 370,00 лв. 

3. Лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650-4 4 бр. с отчетна стойност   675,69 лв. 

4. Копир/принтер/факс  Canon MF4570dn -1 бр. с отчетна стойност      873,00 лв. 

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 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. 
 

 


