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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 № 174 

от 25.02.2021 г. 

 

Решения по т. 1 от Протокола 

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

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” в сектор 

„Растениевъдство”” за 2021 г., в размер на 5 000 000 лв., в т.ч. 1 000 000 лв. за съфинансиране 

на застрахователни премии на производителите на плодове, зеленчуци, етерично-маслени 

култури и тютюн; 

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. 2 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 16 000 000 лева за 2021 г. 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”; 

2. От средствата по т. 1 разпределя финансов ресурс в размер на 745 154 лева за дейности, 

извършени в периода 16.11.2020 - 31.12.2020 г., както следва:  

 Имунопрофилактични мероприятия – 154 663 лева 

 Клинични изследвания – 401 522 лева 

 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 151 920 лева  

 Идентификация на еднокопитни животни – 129 лева 

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 36 920 лева 

3. От средствата по т. 1 разпределя финансов ресурс в размер на 8 461 лева за дейности, 

извършени в периода 01.01.2020 г. - 15.11.2020 г., както следва: 

 Имунопрофилактични мероприятия – 770 лева 

 Клинични изследвания – 6 582 лева 

 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 060 лева  

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 49 лева 

4. 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”;  

5. Средствата по т. 2 се предоставят в рамките на утвърдения по т. 1 бюджет; 

6. 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. Разпределя финансов ресурс за 2021 г. по линия на помощ de minimis, съгласно Регламент 

(ЕС) № 1408/2013, на членовете на Асоциацията на производителите на декоративни растения 

в България, които са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., като земеделски стопани в 

размер на 30 000 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”, направление „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. 4 от Протокола 

1. Предоставя индивидуална помощ de minimis за 2021 г., съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, 

изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 в размер до 9 870 лв. на земеделския стопанин Алиш 

Сюлейманов Кунгьов от с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик; 

2. Средствата по т.1 се предоставят за изхранване на животните от стадото, като за целта 

земеделският стопанин сключва договор с ДФ „Земеделие”; 

3. 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. 5 от Протокола 

1. Предоставя индивидуална помощ de minimis за 2021 г., съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, 

в размер на 4 050 лв., на г-н Митко Георгиев Рогачев от с. Стъргел, общ. Горна Малина, 

София-област; 

2. Помощта по т. 1 се предоставя за изхранване на животните от стадото, като за целта следва 

земеделският стопанин да сключи договор с ДФ „Земеделие”;  

3. 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. 6 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 300 000 лева за извършване на оторизация на 

средства по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството 

(ПНДЖ1) и по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, 

обвързана с производството (ПНДЖ2) за кампания 2020.  

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

нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие” за 2021 г. 

 

Решения по т. 7 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Четвърто районно управление 

при СДВР на МВР – гр. София. 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 10 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

на обща отчетна стойност 5 400,00 лв. 

При спазване изискванията и в съответствие с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник 
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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. 

 

Решения по т. 8 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР – 

гр. Плевен. 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 10 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 Преносим компютър  Lenovo ThinkPad X200 – 3 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

на обща отчетна стойност 7 500,27 лв. 

При спазване изискванията и в съответствие с чл. 10, ал. 1, 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. 

 

Решения по т. 9 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на ЦСПП – гр. Пазарджик към 

Академия на МВР при Министерство на вътрешните работи. 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 10 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 Лазерен принтер  Hewlett-Packard 1300 – 2 бр. с отчетна стойност 772,80 лв. 

на обща отчетна стойност 6 945,60 лв. 

При спазване изискванията и в съответствие с чл. 10, ал. 1, 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. 

 

Решения по т. 10 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Медицински университет – 

Пловдив. 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 10 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

на обща отчетна стойност 5 400,00 лв. 

При спазване изискванията и в съответствие с чл. 10, ал. 1, 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. 

 

Решения по т. 11 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на: 

1.1. НЧ „д-р Петър Берон – 1934” – село Тополчане, общ. Сливен 

 Преносим компютър  Lenovo ThinkPad X200 – 1 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

 

1.2. НЧ „Светлина – 1928” – село Самуилово, общ. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 1 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 

1.3. НЧ „Надежда – 1950” – кв. Надежда, гр. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 1 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 

1.4. НЧ „Надежда – 1926” – село Гергевец, общ. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 1 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 
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1.5. НЧ „Пробуда – 1906” – град Кермен, общ. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 1 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 

1.6. Център за настаняване от семеен тип – гр. Сливен 

 Преносим компютър Lenovo ThinkPad X200 – 3 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

 

1.7. Клуб за инвалида – гр. Сливен 

 Преносим компютър Lenovo ThinkPad X200 – 1 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

 

1.8. Отдел „Закрила на детето”, дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 3 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 

1.9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 1 и 2 – гр. Сливен 

 Преносим компютър  Lenovo ThinkPad X200 – 2 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

 

1.10. НЧ „Пробуда – 1938” – село Панаретовци, общ. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 1 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 

1.11. Фондация „Инициатива съпричастност” – гр. Сливен 

 Преносим компютър  Lenovo ThinkPad X200 – 1 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

 

1.12. Фондация „Милосърдие” – гр. Сливен 

 Преносим компютър  Lenovo ThinkPad X200 – 1 бр. с отчетна стойност 700,09 лв. 

 

1.13. НЧ „Просвета - 1935” – село Глушник, общ. Сливен 

 Компютърна конфигурация Dell Optiplex 755 – 1 бр. с отчетна стойност 540,00 лв. 

 

При спазване изискванията и в съответствие с чл. 10, ал. 1, 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. 

 


