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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 № 157 

от 07.04.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. Отпуска краткосрочен кредит на земеделските стопани за производство на плодове и/или 

зеленчуци полско и оранжерийно производство, реколта 2020 г., при лихва по кредита в 

размер на 2 %, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на 

сключване на договора за кредит. Срокът на погасяване на кредитите е до 30 юни 2021 г. 

2. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено 

заявление по схеми за обвързано подпомагане за производство на плодове и полски и/или 

оранжерийни зеленчуци, реколта 2020 г., както и да са подавали за поне 3 г. назад (2017 г., 

2018 г., 2019 г.) заявяване за обвързано производство за производство на плодове и/или 

зеленчуци. 

3. Определя финансов ресурс по краткосрочен кредит за производство на плодове и 

зеленчуци, реколта 2020 г. в размер на общо 30 000 000 лв., в т.ч.  финансов ресурс в размер 

на 5 000 000 лв. за оранжерийно производство.   

4. Средствата се предоставят по § 71-01 – „Предоставени средства по лихвени заеми” от 

бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за краткосрочни кредити, до изчерпване на 

финансовия ресурс;  

5. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на 

МЗХГ и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията.  

 

Решения по т. 2 от Протокола 

1. Възлага на Държавен фонд „Земеделие” съвместно с компетентните дирекции от 

Министерството на земеделието, храните и горите да допълнят Указания за прилагане на 

държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, 

свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” с процедура за 

авансово плащане по схемата и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите 

да утвърди Указанията. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

1. Възлага на Държавен фонд „Земеделие” съвместно с компетентните дирекции от 

Министерството на земеделието, храните и горите да допълнят Указания за прилагане на 

държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, 

свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, „Инвестиции за 

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

изхранване на новородени животни с мляко” и „Инвестиции за закупуване или изграждане на 

обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” за 2019 г., като регламентират 

спирането на деветмесечния срок за изпълнение на договорите и подаване на заявление за 

плащане за срока на обявеното извънредно положение и удължаването му с три месеца, 

считано от отпадане на извънредното положение и упълномощава министъра на земеделието, 

храните и горите да утвърди Указанията. 
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Решения по т. 4 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер до 5 000 000 лева по минимална помощ de 

minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за компенсиране на част от разходите за 

транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковане и други операции свързани с 

предлагането на свежи зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер) в 

търговската мрежа; 

1.1. Помощта се предоставя за справяне с последствията от настъпило събитие –  

извънредното положение и наложените мерки в Република България, въведени заради 

пандемията от коронавирус (COVID-19); 

1.2. На подпомагане подлежат обекти за търговия с храни, регистрирани по чл. 12 от Закона 

за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ (по приложен списък); 

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

нефинансови предприятия” от неразпределен ресурс в направление „Държавни помощи”; 

3. Възлага на ДФ „Земеделие” да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на 

МЗХГ и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 

 


