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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 № 158 

от 12.05.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

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

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

транспорт от стопанството до предприятието, логистика, сортиране на продукцията, нейното 

почистване и калибриране, както и съхранение на готова продукция. 

2. 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); 

3. На подпомагане подлежат предприятия, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и 

вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък на БАБХ); 

4. Подкрепата е в размер до 50 лв. на тон за предприятията по т.3, които са завишили с 

30% необходимите за преработка череши (в това число вишни), спрямо обемите си от 2019 г., 

които следва да са били над 20 тона. 

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

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

6. Възлага на ДФ „Земеделие“, заедно с БАБХ и компетентните дирекции в МЗХГ, да 

изготви указания за предоставяне на помощта за 2020 г. и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

 

Определя годишен лихвен процент, прилаган по инвестиционните кредити, отпускани 

пряко от ДФ „Земеделие” за 2020 г., равен на референтния лихвен процент, приложим към 

датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от 3 %. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

 

1. Утвърждава  предложената Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по 

Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.; 

2. За предоставените кредити по Схемата по т. 1 да не се събира такса за обработка и 

управление на кредита; 

3. Периодите на прием на заявления за кандидатстване по схемата за кредитиране за 

съответната година да се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“; 

4. За предоставяне на кредити по схемата да се ползват средства в рамките на финансовия 

ресурс от бюджета на ДФ „Земеделие” - параграф 71-01 „Предоставени средства по 

инвестиционни кредити” за съответната година. 

 

 
 

 


