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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 № 154 

от 15.01.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

 

Разпределя индикативно средствата по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", в размер на 300 350 

000 лв., както следва: 

 Държавни помощи - 155 640 000 лв.; 

  Преходна национална помощ - 137 335 947 лв.; 

 Други плащания свързани с прилагане на схеми за подпомагане - 7 374 053 лв. 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

 

1.Утвърждава общ финансов ресурс за изплащане на втори транш по схемата за Преходна 

национална помощ за говеда, необвързана с производството за 2019 г. в размер до 15 871 860 

лв. по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия" от 

бюджета на ДФ ..Земеделие" за 2020 г. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

 

1.Утвърждава финансов ресурс за 2020 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. През 2020 г. се изплаща помощта и на земеделски стопани-птицевъди, не получили 

авансово плащане през 2019 г. и изпълняващи мерките по подадените заявления през 2019 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 2019 г. Средствата за 

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

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. 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. 
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Решения по т. 4 от Протокола 

 

1. Утвърждава годишен финансов ресурс по схемата на държавна помощ за 2020 г., в 

размерна 18 600 000 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" 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. 5 от Протокола 

 

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

на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на 

новородени животни с мляко" за 2020 г., в размер на 2 000 000 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", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 

указания за предоставяне помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и 

горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 6 от Протокола 

 

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

на кланични пунктове" за 2020 г., в размер на 2 500 000 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”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 

указания за предоставяне помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и 

горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 7 от Протокола 

 

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

на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, 

осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от 

селскостопански животни" за 2020 г., в размер на 150 000 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", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 

указания за предоставяне помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и 

горите да утвърди указанията. 
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Решения по т. 8 от Протокола 

 

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

или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко" за 2020 г., в 

размер на 1 452 500 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", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 

указания за предоставяне помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и 

горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 9 от Протокола 

 

1. Утвърждава бюджет по схема за държавна помощ "Помощ за компенсиране разходите 

на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за 

контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период" за 2020 г. в размер на 6 

000 000 лв.; 

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

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

„Държавни помощи"; 

3. 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. 10 от Протокола 

 

1.Предоставя индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, в 

размер до 15 900 лева на земеделския стопанин Илия Георгиев Димитров от с. Ихтиманово, 

общ. Брацигово, обл. Пазарджик; 

1.1.Средствата по т.1 се предоставят за компенсиране на щети от пожар през 2019 г., като 

за целта сключва договор с ДФ "Земеделие"; 

1.2.Земеделският стопанин по т.1 от настоящото решение следва да закупи фураж за 

изхранване на животните през зимния период, съобразно стойността на предоставената му 

помощ; 

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

нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", направление „Държавни 

помощи". 

 

Решения по т. 11 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения" в размер на 2 500 000 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", съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 

указания за предоставяне на помощта и упълномощава министъра на земеделието, храните и 
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горите да утвърди указанията. 

 

 

Решения по т. 12 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по линия на схемата на държавна помощ 

„Помощ за участие в изложения" на Фондация „Златен мед" в размер на 17 690 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. 13 от Протокола 

 

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

съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. съгласно таблицата в Приложение №1. 

 

Решения по т. 14 от Протокола 

 

Разпределя финансов ресурс в размер на 1 474 053 лв. за други плащания, свързани с 

прилагане на схеми за подпомагане по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия" по бюджета на ДФ „Земеделие" за 2020 г. 

 

Решения по т. 15 от Протокола 

 

Разпределя финансов ресурс в размер на 5 900 000 лв. за изплащане на средства за ДДС по 

схеми „Училищен плод" и „Училищно мляко" за бюджетната 2020 г. по параграф 43-00 

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

„Земеделие" за 2020 г. 

 

Решения по т. 16 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2020 г. по линия на схемата на държавна помощ 

„Помощ за участие в изложения" на Българска асоциация  „Биопродукти“ в размер на 25 600 

лв.  за участие в изложение Биофах 2021 в Нюрнберг и фермерски базари в софия; 

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”.  

 
 

 


