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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 № 150 

от 08.10.2019 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

 

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

компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по 

„Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta 

Meyrick (Lepidoptera)" за 20.19 г., в размер на 500 000 лв. 

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

за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", предвиден за държавни 

помощи. 

3.Възлага на ДФ „Земеделие" да изготви указания за прилагане на схемата на държавна 

помощ, съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите да утвърди указанията 

 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2019 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения" на Министерство на земеделието, храните и горите в размер на 40 000 

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 схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения". 

 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

 

1. Отсрочва дължимите към 27.11.2019 г. главница и лихва по предоставени през 2008 

и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2020 г.; 

2. Отсрочва дължимите към 27.11.2019 г. главница и лихва по предоставени през 2008 

и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2020 г.; 

3. Отсрочва дължимите към 27.11.2019 г. главница и лихва по предоставени през 2008, 

2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2020 г.; 

4. Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е 

в размер на 3,0 %. Същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за Република 

България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита и се 

начислява от 28.11.2019 г. (датата, следваща падежа); 

5. От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т.1, 2 и 3 от настоящите 

решения могат да се възползват само кредитополучатели, които през стопанската 2018-2019 

г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, 

свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се 

удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за 

животните, които не подлежат на идентификация - писмо от официален ветеринарен лекар; 
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6. Приема дължимите кредити по т. 1., 2. и 3. от настоящите решения, предоставени 

през периода 2008 г. - 2010 г. и 2012 г. да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга 

(главница и лихва към 27.11.2020 г.), Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ 

"Земеделие" до 30.04.2020 г.; 

7. Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на ДФ 

"Земеделие" е от 21.10.2019 г. до 10.01.2020 г. 

8. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито 

производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на 

анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на ТЗ срещу 

кредитополучателя след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, 

вземането на ДФ „Земеделие" става предсрочно изискуемо. 

9. Сключването на анекси за отсрочване на кредитите в сектор „Животновъдство" да се 

извършва от директорите на Областните дирекции на ДФ "Земеделие", като за целта 

изпълнителният директор на Фонда делегира права с издаване на заповед. 

 

 

Решения по т. 4 от Протокола 

 

1. Отсрочва дължимата към 27.11.2019 г. главница по предоставени кредити за 

закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 

27.11.2020 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27.11.2019 г. лихва е 

възстановена преди подаване на заявление за отсрочване; 

2. Лихвеният процент по отсрочването е в размер на 3 %. Същият следва да е не по- 

малък от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на 

сключване на анекса за отсрочване на кредита и се начислява от 28.11.2019 г. (датата, 

следваща падежа); 

3. От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т.1 от настоящите решения 

могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали културата 

картофи, за която е получен кредитът. Доказването на условието се удостоверява с извлечение 

от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в 

случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи; 

4. Приема дължимите кредити по т.1 да бъдат обезпечени 120 % върху дълга. 

Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ „Земеделие"; 

5. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито 

производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на 

анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на ТЗ срещу 

кредитополучателя след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, вземането 

на ДФ „Земеделие" става предсрочно изискуемо. 

6. Определя срок за прием на заявления за отсрочване в отдели ПСМП към ОД на ДФ 

"Земеделие" от 21.10.2019 г. до 30.11.2019 г. 
 

 

Решения по т. 5 от Протокола 

 

1.Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 35 630 298 лв., от които средства за 

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

необвързана с производството за 2019 г. в размер до 19 398 940 лв. и средства за изплащане 

на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, 

обвързана с производството за 2019 г. в размер до 16 231 358 лв., по параграф 43-00 

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

„Земеделие" за 2019 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 
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„Земеделие" за 2019 г. в размер на 5 614 170 лв., 3 016 128 лв. от направление Държавни 

помощи - неразпределен ресурс и одобрени допълнителни разходи по бюджета на ДФ 

„Земеделие" за 2019 г. в размер до 27 000 000 лв 

3.Решението влиза в сила от деня на обнародването на Постановлението на Министерския 

съвет за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд 

„Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с Националните доплащания 

в „Държавен вестник". 

 

 

 

 


