
Протокол № 182 от 15.10.2021 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”       1/2 
 

 
 

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 № 182 

от 15.10.2021 г. 

 

Решения по т. 1 от Протокола 

 

1. Увеличава бюджета за държавна „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към свинете“ от 35 000 000 лв. на 38 000 000 лв.; 

2. Утвърждава бюджет в размер на 38 000 000 лв. по схемата за държавна помощ „Помощ за 

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

3. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 3 000 000 лв. по схемата 

за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно 

отношение към свинете“;  

4. Средствата по т. 1. от настоящите решения се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и 

други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, от 

релизиран остатък по приключили схеми за държавни помощи;  

5. Утвърждава изменение на указанията за прилагане на схемата за държавна помощ. 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

 

1. Увеличава бюджета за държавна „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците“ от 35 000 000 лв. на 38 000 000 лв. 

2. Утвърждава бюджет в размер на 38 000 000 лв. по схемата за държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;  

3. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 3 000 000 лв. по схемата за 

държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно 

отношение към птиците“; 

4. Средствата по т. 1. от настоящите решения се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и 

други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, от 

реализиран остатък по приключили схеми за държавни помощи; 

5. Утвърждава изменение на указанията за прилагане на схемата за държавна помощ.  

 

Решения по т. 3 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2021 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения” на Министерството на земеделието, храните и горите в размер на  300 000 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“, от утвърдения ресурс по схемата на  държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 4 от Протокола 

 

1. Предоставя сумата в размер на 1 750 000 лв. по бюджета на Министерството на 

земеделието, храните и горите от бюджета на Държавен фонд .Земеделие*' за 2021 г. 

Средствата са за сметка на параграф 55 „Капиталови трансфери'' от бюджета на Държавен 

фонд „Земеделие" за 2021 г. 
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2. Средствата по т. 1 са предназначени за изплащане на обезщетения за умрели/принудително 

убити животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни 

суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и 

ликвидиране на заболяването Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Република 

България. 

 

Решения по т. 5 от Протокола 

 

Разпределя финансов ресурс в размер на 200 000 лв. за други плащания, свързани с прилагане 

на схеми за подпомагане по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

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

 

Решения по т. 6 от Протокола 

 

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" да предприеме необходимите действия за 

изменение и допълнение на действащия Устройствен правилник на ДФ „Земеделие" - върнато 

за корекция и прецезиране.  

Заместник-министърът на финансите г-жа Бийтчър подкрепя създаването на новата дирекция 

„Мониторинг на площ“, но предложеният допълнителен числен състав  трябва да бъде 

прецезиран след допълнителен функционален анализ. 

Предложението се приема за сведение и ще бъде коментирано на следващ Управителен съвет 

на ДФ „Земеделие“. 

 

Решения по т. 7 от Протокола 

 

1. Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 33 871 690 лв., от които средства за 

изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана 

с производството за 2021 г. в размер до 18 917 972 лв. и средства за изплащане на първи 

транш по схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с 

производството за 2021 г. в размер до 14 953 718 лв., по параграф 43-00 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие" за 2021 г. 

2.Средствата по т. 1 се осигуряват от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и 

други текущи трансфери за нефинансови предприятия" по бюджета на ДФ „Земеделие" за 

2021 г 

 

Решения по т. 8 от Протокола 

 

1. Определя финансов ресурс в размер до 3 000 000 лв. по Помощ de minimis съгласно 

Регламент  (ЕС) № № 1408/2013, изменен с Регламент  (ЕС) № 316/2019 за подпомагане на 

регистрираните тютюнопроизводители за част от разходите за производство. Средствата ще 

бъдат изплатени в рамките на бюджет 2022 г. 

2. На подпомагане по т. 1 подлежат тютюнопроизводителите, включени в Регистър на 

тютюнопроизводителите за 2021, които имат вписване на реализирани количества в регистъра 

на тютюнопроизводителите за 2020 г. 

3. Стартира процедура по приемане на заявления за кандидатстване по помощта; 

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. 

 

 

 

 


