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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 № 117 

 

от 02.10.2017 г. 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Предоставя индивидуална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 

1408/2013 в размер на 3 400 лева в полза на земеделския стопанин Д. Н. Ц. за 

обезпечаване изхранването на наличните и регистрирани животни в Системата за 

идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на 

БАБХ, към датата на кандидатстване, като за целта сключва договор с ДФ 

“Земеделие“. 

2. Земеделският стопанин запазва броя на животните, за които е получена 

помощта до 31 март 2018 г. 

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.  

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Стартира процедура по приемане на заявления за кандидатстване за предоставяне 

на минимална помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 на  

регистрираните по Наредба  3 от 1999 г. земеделски стопани, претърпели щети от 

измръзване през 2017 г. при отглеждането на череши в областите Кюстендил, Пазарджик, 

Сливен и Стара Загора; 

2. Помощта е в размер на 200 лв. на декар (2 000 лв. на хектар) и се предоставя след  

представяне на протокол за констатираното събитие от измръзване при 100 % или до 100 

% пропаднали площи с череши.  

3. Бюджетът по помощта е в размер на 141 000 лв. Средствата се предоставят от 

ресурса, предвиден за държавни помощи по параграф 43-00 „Субсидии за нефинансовите 

предприятия“ от бюджета на ДФ ”Земеделие”; 

4. Приема указания за прилагане на помощта през 2017 г. 

 



Протокол № 117 от 02.10.2017 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”   

 

 

2/5 

 

 
Решения по т.3 от Протокола 

 
1. Предоставя средства в размер на 7 519 119 лева 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“,  за компенсиране на разходите по извършени от 

регистрираните ветеринарни лекари дейности, свързани с изпълнение на мерките по 

Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите 

по животните и зоонозите в България, за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.; 

2. Средствата по т. 1. се разпределят по направления, както следва: 

2.1 Имунопрофилактични мероприятия - 1 444 611 лева 

2.2 Клинични изследвания - 3 854 002 лева  

2.3 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 1 885 593 лева  

2.4 Отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни - 853 лева  

2.5 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 334 060 лева 

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

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

„Държавни помощи“, в рамките на утвърдения за 2017 г. ресурс 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“. 

4. Утвърждава указания за прилагане на схемата за подпомагане. 

 

 
Решения по т.4 от Протокола 

 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс по схема на държавна помощ “Помощ 

за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 

Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния 

период” за 2017 г., в размер на  667 127 лв., при което общият ресурс по схемата се 

променя от 4 000 000 лв. на 4 667 127 лв. 

2. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс по параграф 43-00 

„Субсидии за нефинансовите предприятия“ от бюджета на ДФ  ”Земеделие”; 

3. Приема изменени указания за прилагане на помощта през 2017 г. 

 

 
Решения по т.5 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2017 г. по схемата на Държавна помощ за 

компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни 

климатични условия през 2017 г. - измръзване/суша и слана, буря, поройни дъждове 

придружени с ураганен вятър, наводнение, градушки, суша, които могат да бъдат 

приравнени на природни бедствия в размер 3 430 354 лв. при 80% интензитет от 

производствените разходи по култури:   

 Овощни и зеленчукови култури, картофи, лозя; 

 Царевица за зърно, царевица за силаж и захарна царевица, грах за зърно и 

градински грах; 
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 Други фуражни култури – овес, фий, люцерна, смес едногодишни; 

 Зърнено-бобови култури – фасул полски, леща, нахут; 

 Медицински и ароматни култури, тютюн и коноп. 

2.     На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни 

протоколи за 100% пропаднали площи през 2017 г. със земеделски култури в резултат на 

неблагоприятни климатични условия – измръзване/суша и слана, буря, поройни дъждове 

придружени с ураганен вятър, наводнение, градушки, суша. 

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

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, както следва: 

- 1 892 906 лв. от неразпределен ресурс в направление „Държавни помощи“; 

- 232 025 лв. от реализиран остатък по приключили схеми за подпомагане от направление 

„Държавни помощи“; 

- 200 000 лв. от схемата за държавна помощ „Помощ за участие на земеделски стопани в 

Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал”; 

- 500 000 лв. от схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на 

земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки 

за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera); 

- 605 423 лв. очакван остатък от схемата държавна помощ „Помощ за съфинансиране на 

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, на база 

приети заявления.  

4.      Възлага на ДФ ”Земеделие” да изготви указания за приложение на помощта. 

5. Упълномощава министърът на земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 
 

 

Решения по т.6 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на: 

 Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци - 25 000 лв. 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна 

помощ „Помощ за участие в изложения”. 

 

 

Решения по т.7 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на: 

 Асоциация “Източнобългарски кон – гр. Шумен“ – 5 000 лв.  

 Асоциация „Български спортен кон“ - 5 000 лв. 

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

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

държавна помощ „Помощ за участие в изложения”. 
 

 

Решения по т.8 от Протокола 

 

1. МЗХГ своевременно да изготви и внесе проект на изменение на РМС 57 от 

20.01.2017 г. 

2.        Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на 
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държавна помощ „Помощ за участие в изложения” за участие в „Зелената седмица” – на 

МЗХГ в размер на 490 000 лв. 

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

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна 

помощ „Помощ за участие в изложения”. 

4. МЗХГ след сключване на договорите с участниците „Зелена седмица” да предостави 

информация на УС на ДФЗ за поетите ангажименти. 

 

 
Решения по т.9 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия 

на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на следните асоциации и 

организации: 

 Национален съюз на градинарите в България - 20 000 лв.; 

 Съюз на дунавските овощари - 5 000 лв.; 

 Асоциация на производителите на декоративни растения в България – 20 000 лв.  

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

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

държавна помощ „Помощ за участие в изложения”. 

 

 

Решения по т.10 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на: 

 Национална асоциация на млекопреработвателите - 130 000 лв. 

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

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

държавна помощ „Помощ за участие в изложения". 

 

 

Решения по т.11 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на: 

 Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България – 12 000 лв.  

 Сдружение за отглеждане и развъждане на маришки овце - 7 000 лв. 

 Асоциация за развъждане на породата Лакон в България – 7 000 лв. 

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

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

държавна помощ „Помощ за участие в изложения”. 

 

 

Решения по т.12 от Протокола 

 

1. Утвърждава указания за предоставяне на минимална помощ de minimis съгласно 

Регламент (ЕС) № 1408/2013, на регистрираните земеделски стопани, отглеждащи 

млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки. 

2. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които са заявили за подпомагане 

животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по 
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схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за кампания 2017 

г. 

 

 

Решения по т.13 от Протокола 

 

1. Предоставя на „МЕГАИМПЕКС" ЕООД средства в размер на 5 185.50 лв. по 

Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно 

пропаднали площи в следствие на настъпили неблагоприятни климатични условия през 

2012 г. - измръзване, наводнение и преовлажняване на земеделски площи, буря с 

проливен дъжд, градушка и суша през летния период, във връзка с изпълнение на влязло 

в законна сила решение № 321 от 27.02.2017 г., постановено по адм. дело № 2962/2016 по 

описа на Административен съд - гр. Варна, изцяло потвърдено с решение № 8611 от 

04.07.2017 г.,постановено по адм. дело № 4064/2017г. по описа на Върховния 

административен съд. 

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

трансфери за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие" за 2017 година, 

предвиден за държавни помощи. 

 

 

Решения по т.14 от Протокола 

 

1. Дава съгласие Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” да предприеме 

необходимите действия пред съответните компетентни органи по премахване на 

неизползваема сграда - едноетажна хидравлична лаборатория. 

2. След премахването на сграда - хидравлична лаборатория, тя да се отпише от 

баланса на Държавен фонд „Земеделие”. 

3. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие”, на базата на извършените 

съгласувателни действия да стартира обществена поръчка за разрушаване на 

съществуващата и неизползваема едноетажна хидравлична лаборатория. 

4. Необходимите средства за горепосоченото следва да се осигурят за сметка на 

бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. 

 

 

Решения по т.15 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на район Витоша - 

София • комп.конфигурации IBM Think centre А52 - 9 бр. 

 

 

 

 
 

 

 

 


