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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 № 138 

от 29.01.2019 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. 1. Утвърждава ресурс от 30 000 лв. по помощ de minimis за финансово подпомагане на лица, 

отглеждащи свине за собствени нужди в село Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, чиито 

животни са унищожени в резултат на възникване на заболяването Африканска чума по 

свинете през 2018 г. Средствата се предоставят по списък на собственици на унищожени 

животни, съгласно заповед РД 11-1778/31.08.2018 г. на изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и издадени от агенцията документи за 

ликвидация;  

2. 2. Средствата по т. 1 от настоящите решения се предоставят от финансовия ресурс по 

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

бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за Държавни помощи; 

3. Утвърждава указания за предоставяне на помощта . 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

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

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” в 

размер на 34 560 000 лв.; 

2. 2. През 2019 г. се изплаща помощта и на земеделски стопани-птицевъди, не получили 

авансово плащане през 2018 г. и изпълняващи мерките по подадените заявления през 2018 г. 

В тези случаи, допустимият размер на помощта се определя след отчитане на отглеждания 

брой птици и изпълнение на мерките, за които са кандидатствали, като за целта представят 

съотносимите документи по т. 11.1. от утвърдените указания за 2018 г. Средствата за 

изплащане са за сметка на финансовия ресурс по т. 1 от настоящите решения; 

3. 3. 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”, 

предвиден за държавни помощи; 

4. 4. 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.  

 

Решения по т. 3 от Протокола 

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

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” в 

размер на 33 000 000 лв.; 

2. 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. 3. Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 
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указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и 

горите да утвърди указанията.  

 

Решения по т. 4 от Протокола 

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

участие в изложения” на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци  в размер на 48 

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. 5 от Протокола 

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

участие в изложения” на Български киноложки клуб за Българско овчарско куче в размер на 

38 000 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. 6 от Протокола 

1. Одобрява проекта на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на 

Държавен фонд „Земеделие” за 2019 г. съгласно таблицата в Приложение №1. 

 

Решения по т. 7 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на 500 000 лв. за изплащане на средства по схемите 

за национални доплащания за предходни кампании в следствие на влезли в сила решения на 

съда, заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или произнасяния на 

разследващи органи в Р. България за приключили прокурорски и съдебни разследвания. 

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

за нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие” за 2019 г., в рамките на 

утвърдения ресурс за преходна национална помощ в размер на 148 750 000 лв. 

 

Решения по т. 8 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс в размер на 600 000 лв. за изплащане на средства по 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и по схемите и мерките на 

Селскостопанските пазарни механизми с изтекъл бюджетен код на база изпълнителни листове 

и/или съдебни решения по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие” за 2019 г., в рамките на 

утвърдения ресурс за други плащания свързани с прилагане на схеми за подпомагане в размер 

на 6 600 000 лв. 
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Решения по т. 9 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс в размер на 4 000 000 лв. за изплащане на средства за ДДС по 

схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2019 г. по параграф 43-00 

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

„Земеделие” за 2019 г., в рамките на утвърдения ресурс за други плащания, свързани с 

прилагане на схеми за подпомагане в размер на 6 600 000 лв.. 

 

Решения по т. 10 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер общо на 50 000 лв. за изплащане на суми по 

подадени заявления по схеми за държавни помощи, прилагани през предходни  и 

неразплатени до края на 2018 г.  

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

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

предвиден за държавни помощи. 

 

 

Решения по т. 11 от Протокола 

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

участие в изложения“ на Селскостопанска академия“ в размер до 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 схемата на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

 


