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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

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 № 99 

 

от 30.08.2016 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

1.1. Отпуска на земеделските стопани Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или 

семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на 

пшеница, реколта 2017, като лихвата по кредита е в размер на 3 %, но не по-малко от 

референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за кредит; 

1.2. Определя финансов ресурс по Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или 

семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на 

пшеница, реколта 2017 в размер на 10 000 000 лв. Средствата се предоставят по § 72-01 – 

„Предоставени средства по временна финансова помощ” от бюджета на ДФ „Земеделие” до 

изчерпване на финансовия ресурс; 

1.3. Предоставя кредит в размер на 40 лв. на хектар за семена и по 80 лв. на хектар за 

закупуване на минерални торове, като 200 000 лв. е максималния размер за един 

кредитополучател. 

1.4. Приема Указания за Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и 

използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, 

реколта 2017. 

 

 

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

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

29.02.2016 г. по Наредба  3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчели; 

2.2. Определя финансов ресурс по схема на държавна помощ de minimis  за подпомагане на 

пчеларите за 2016 г. в размер на 4 379 000 лв.;  

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи; 

2.4. Размерът за подпомагане на пчелно семейство да бъде до 7 лв.; 

2.5. Подпомагат се пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително, като за тези с 

над 200 пчелни семейства помощта ще се предоставя за първите 200 пчелни семейства; 

2.6. Приема Указанията за прилагане на помощта. 

 

 

3.1. Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2016 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” за изложения от „Асоциация на 
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производителите на декоративни растения в България” в размер на 11 280 лв.; 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи. 

 

 

4.1. Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2016 г. по линия на 

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

 Асоциация „Източнобългарски кон” – 5 000 лв.; 

 Асоциация „Български спортен кон” – 5 000 лв.; 

 Асоциация за развъждане на породата „Ил дьо Франс в България”  – 10 000 лв.; 

 „Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришки овце” – 8 000 лв.; 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи. 

 

 

5.1. Разпределя финансов ресурс за организиране на изложения през 2016 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на „Изпълнителната агенция по лозата и 

виното“ в размер на 160 000 лв. 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи. 

 

 

6.1. Разпределя финансов ресурс за организиране на изложение през 2016 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на Асоциация за развъждане на 

месодайните породи говеда в България в размер на 10 000 лв.; 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни помощи. 

 

 

7.1. Предоставя финансов ресурс в размер на 459 000 лв. по линия на държавна помощ 

„Помощ за участие в изложения” за организиране на изложения през 2016 г; 

7.2. Разпределя средства от бюджета на ДФ „Земеделие“ към бюджетите на 27 Областни 

дирекции „Земеделие“ (без Областна дирекция „Земеделие“ – София област), в размер на 17 000 

лв. за всяка Областна дирекция „Земеделие“; 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, от неразпределения ресурс, 

предвиден за държавни помощи. 

7.4. Утвърждава изменение на финансовия ресурс 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”, като се увеличава от  1 000 000 лв. на 1 459 

000 лв. 

 

 

8.1. Допуска  до  кандидатстване за подпомагане „АГРО ИД“ ООД и „ДУНАВ ЛЕНД АГРО“ 

ООД по линия на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за 

напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични 

събития, настъпили през 2014 г.; 

8.2. При изплащане на компенсации да бъдат взети предвид разпоредбите в утвърдените на 

заседание на УС на ДФ „Земеделие“ указания за прилагане на помощта за неблагоприятни 

събития, настъпили през 2014 г. (Протокол № 74/16.02.2015 г. и Протокол № 78/21.04.2015 г.)  

8.3. Утвърждава ресурс за изплащане на помощта на дружествата по т.1. от настоящите 
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решения, както следва: 

 „АГРО ИД“ ООД:  9 738.23 лв.; 

 „ДУНАВ ЛЕНД АГРО” ООД: 55 262.59 лв. 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, от реализирания остатъчен ресурс, 

предвиден за Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за 

напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични 

събития, настъпили през 2015 г., направление държавни помощи. 

 

 

9.1. Допуска до подпомагане по линия на Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 

1408/2013 за закупуване на специализирани ремаркета за превоз на животни от породата 

Българско овчарско куче, земеделския стопанин Евелина Георгиева от с. Владимирово, обл. 

Монтана вместо Асен Асенов от Г.Дъбник, обл. Плевен със срок за подаване на заявление до 

30.09.2016 г.  

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвидени за Помощ de minimis 

съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за закупуване на специализирани ремаркета за превоз 

на животни от породата Българско овчарско куче в Протокол № 96/16.05.2016 г. 

9.3. Приема изменение на указанията за прилагане на помощта. 

 

 

10.1. Допуска кандидатстване на развъдните организации - „Асоциация за защита на редки 

автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза”, „Развъдна организация Мутон Шароле 

България” и „Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран” по 

линия на Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне 

продуктивността и генетичните качества на животните за 2016 г.  

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

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

„Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне 

продуктивността и генетичните качества на животните” през 2016 г.  

 

 

11.1. Изменя Указания, приети с решение на УС на ДФ “Земеделие” с Протокол № 93 от 

12.02.2106 г. в раздел IV, като срока за кандидатстване и сключване на договори за помощта 

се променя от до 20 дни на до 60 дни.  

 

 

12.1. Приема утвърждаването на финансов ресурс в размер на 200 000 лв. към бюджета на ДФ 

„Земеделие”, необходими за изплащането на средства по схемите за национални доплащания за 

предходни кампании в следствие на влезли в сила решения на съда, заповеди на министъра на 

земеделието и храните или произнасяния на разследващите органи в Р България за приключили 

прокурорски и съдебни разследвания, като средствата да се предоставят по § 43-00 „Субсидии и 

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

 

 

13.1. Утвърждава ресурс за изплащане на суми по схеми, прилагани през 2015 г. и 

неразплатени до края на 2015 г. в размер на общо  10 380,38 лв., в т. ч. по схеми както следва: 

  Държавна помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците: 

4 033,41 лв. на „Димитър Илиев 05“ ООД, обл. Русе; 

 Държавна помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете: 
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6 346,97 лв. на Ангел Маринов, обл. Русе. 

 

13.2.    Средствата по т. 1.  се предоставят от предвидения ресурс за държавни помощи по 

параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета 

на ДФ „Земеделие”, разпределен с Решение на УС на Фонда, Протокол № 94 от 25.02.2016 г. и 

са за сметка на съответното направление за подпомагане. 

 

 

14.1 ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Военномедицинска 

академия (ВМА) – София 

 Комп. конфигурации IBM Think centre A52 – 10 бр. 

 Комп. конфигурации Dell Precision 490 – 1 бр. 

 Монитори IBM L170 17" – 5 бр. 

 Сървър Dell Power Edge 2800 – 1 бр. 

 Копирна машина Xerox WC 238 – 1 бр. 

 Факс-принтер Samsung SF-565p – 2 бр. 

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ 

„Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 11, ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

 

 


