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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 № 159 

от 10.06.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер до 4 000 000 лева по минимална 

помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 декември 2013 г. на обекти за 

търговия с храни на дребно за компенсиране на част от разходите за транспорт, 

дистрибуционна логистика и маркетинг на първична земеделска продукция (оранжерийно 

производство домати и краставици и отглеждани на открито домати, краставици и 

корнишони, череши и вишни, праскови и нектарини, кайсии и зарзали, ягоди и малини) с 

оглед нейната последваща реализация; 

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 бенефициери, които имат три или повече обекта за 

търговия с храни на дребно в отделна административна област или в съседни 

административни области, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, вписани в публичния 

регистър на БАБХ и включени в списък изготвен от БАБХ; 

1.3. Подпомагат се бенефициерите по т. 1.2. от настоящите решения, които са изкупили 

продукция от земеделски стопани заявили през Кампания 2020 участие по схемата за 

обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци отглеждани на открито и оранжерийно 

производство и/или признати от министъра на земеделието, храните и горите групи и 

организации на производители, чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие по 

схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци отглеждани на открито и 

оранжерийно производство. 

1.4. На подпомагане подлежат бенефициерите по т. 1.2. от настоящите решения, които 

представят документ, удостоверяващ изкупена продукция и документ за извършено плащане 

към земеделския стопанин. 

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

нефинансови предприятия", в направление „Държавни помощи от реализирания остатък по 

„Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 декември 2013 г. на обекти за 

търговия с храни за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, 

почистване, опаковка и други свързани с последваща реализация на оранжерийна 

продукция"; 

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. 
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Решения по т. 2 от Протокола 

1.Включва признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на 

производители (ОП) и групи на производители (ГП), като допустими субекти, от които може 

да се признае изкупена продукция от череши и/или вишни, при следните условия: 

продукцията да е изкупена от земеделски стопани, членове на съответната ОП/ГП, които 

фигурират в списъка (съгласно т. 4.4. на Раздел I от указанията за прилагане на настоящата 

схема за подпомагане) на допустимите земеделски стопани, от които могат да бъдат изкупени 

череши и/или вишни, по смисъла на настоящата схема за подпомагане, в рамките на 

допустимите обеми за изкупуване. 

2. Възлага на ДФ „Земеделие", заедно с компетентните дирекции в МЗХГ, да измени 

указанията за предоставяне на помощта за 2020 г. и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите да утвърди изменените указания. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 15 000 лв. 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 за 

покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие във връзка с участие 

в схема за качество ЗНП „Странджански манов мед"/„Манов мед от Странджа"; 

2. Помощта, в размер на 1 800 лв. с ДДС на бенефициер, се предоставя за покриване на 

разходи за контрол за съответствие с продуктовата спецификация, включваща разходи за 

задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за 

съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената задължителна годишна 

проверка. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в 

случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно националното законодателство в 

областта на ДДС; 

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

нефинансови предприятия от бюджета на ДФ „Земеделие", предвиден за Държавни помощи; 

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. 4 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 400 000 лв. за извършване на доплащане на 

средства по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози майки, 

обвързана с производството (ПНДЖЗ) за кампания 2019. Средствата се предоставят по § 43-

00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия" по бюджета на ДФ 

„Земеделие" за 2020 г. от неизразходвания ресурс по направление преходна национална 

помощ за тютюн кампания 2019. 

 

Решения по т. 5 от Протокола 

Прилагането на схеми  „Училищен плод” и „Училищно мляко” се прехвърлят в ресора на 

г-н Иван Капитанов- заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие". 

 
 

 


