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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 № 100 

 

от 03.10.2016 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.1   Увеличава размера на подпомагане на пчелно семейство от „до 7 лв.“ на „до 11 лв.“ по 

схемата 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; 

1.2  Увеличението на размера на подпомагане е в рамките на утвърдения от УС на ДФЗ 

бюджет по схемата - 4 379 000 лв.; 

1.3   Подпомагат се пчелари, подали валидни заявления за кандидатстване в определения за 

прием срок от 8 до 26 септември 2016 г. 

1.4 Приема изменение на Указания за предоставяне на помощта 

 

 

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

регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници 

и/или биволици, и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки в размер на 13 130 979 лв.; 

2.2    На подпомагане подлежат земеделски стопани, които са заявили за подпомагане животни 

по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна 

национална помощ за овце-майки или кози-майки за кампания 2016 г., които отглеждат в 

стопанствата си: 

 Минимум 5 броя крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, като максималният 

брой за подпомагане е не повече от 200 бр. за подпомагане (да имат заявени не повече от 10 

декара постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили за 

подпомагане такива площи); 

 Минимум 10 броя овце-майки и/или кози-майки, като максималният брой за подпомагане 

е не повече от 500 бр. за подпомагане (да имат заявени не повече от 10 декара постоянно 

затревени площи на животинска единица или да не са заявили за подпомагане такива площи); 

2.2.1 Определя норматив за подпомагане в размер на 25 лв. за крава и/или юница и/или 

биволици и/или малакини; 

2.2.2  Определя норматив за подпомагане в размер на 6 лв. за една овца-майка или коза-майка; 
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2.3  Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин (за едно и също 

предприятие) помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро 

(29 337,45 лв.) за период от три данъчни години; 

2.4   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;  

2.5  Приема Указания за кандидатстване по помощта. 

 

 

3.1 Разпределя допълнителен финансов ресурс по схемата на държавна помощ за 2016 г., в 

размер на  1 000 000 лв. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс, предвиден за 

държавни помощи по параграф 43-00 „Субсидии за нефинансовите предприятия“ от бюджета на 

ДФ”Земеделие”. 

3.2  Приема изменение на указания за прилагане на схема на държавна помощ “Помощ за 

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

Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния 

период” през 2016 г., във връзка с прилагане на ІІ етап на схемата за държавна помощ за 

продуктите за контрол на вредителите, които се прилагат през есента в периода на масов 

листопад. 

3.3   Утвърждава срокове за прилагане на ІІ етап на схемата за държавна помощ за продуктите 

за контрол на вредителите, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. 

 

 

4.1 Разпределя финансов ресурс за организиране на Национално изложение по 

животновъдство – гр. Сливен през 2016 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения” на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – 55 000 

лв.; 

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

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

предвиден по схемата за държавна помощ. 

 

 

5.1   Утвърждава Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на 

отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 

производство“ през 2016 г. 

 

 


