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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 № 165 

от 03.09.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. Утвърждаване на финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за 

осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното 

селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното 

икономическо въздействие от COVID-19”, в размер на 56 580 000 лв.; 

2. Подпомагат се земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, за покриване на част 

от дължимите суми по главница и лихва по предоставени в периода 2008 – 2012 г. от ДФ 

„Земеделие” кредити за животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и 

картофопроизводители, редовно отсрочени до 27.11.2020 г.; 

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

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”; 

4. Възлага на ДФ „Земеделие” и компетентните дирекции към Министерството на 

земеделието, храните и горите да изготвят указания за прилагане на схемата на държавна 

помощ и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 
 

Решения по т. 2 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер на 270 000 лв. по помощ de minimis, 

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

стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, 

нейното почистване, калибриране и съхранение на готовата продукция от ябълки и круши; 

2. 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); 

3. На подпомагане подлежат предприятия, преработващи ябълки и круши, регистрирани по 

чл. 12 от Закона за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ); 

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

за нефинансови предприятия” от неразпределен ресурс в направление „Държавна помощ”; 

5. Възлага на ДФ „Земеделие”, заедно с БАБХ и компетентните дирекции в МЗХГ, да 

изготвят указания за предоставяне на помощта за 2020 г. и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 

 


