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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 № 170 

от 10.12.2020 г. 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. Отпуска на регистрираните земеделски стопани целеви кредит за закупуване на торове, 

необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и 

зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), 

винени лозя и маслодайна роза през 2021 г., като лихвата по кредита е в размер на 1,5%, но не 

по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за 

кредит; 

2. Определя финансов ресурс по кредита по т.1 в размер до 6 000 000 лв. 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;  

3.Предоставя кредит за покриване на част от производствените разходи (за закупуване на 

торове) по технологична карта за отделните култури, при следните ставки на хектар: 

 ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и 

малини – 600 лв./ха; 

 сливи и десертно грозде – 520 лв./ха; 

 винени лозя – 460 лв./ха; 

 маслодайна роза – 200 лв./ха. 

4.Възлага на ДФ „Земеделие”, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви 

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

горите да утвърди указанията. 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2020 г. в размер на 2 770 000 лв. по схемата 

на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно 

отношение към птиците”, като ресурсът се увеличава от 34 560 000 лв. на 37 330 000 лв.; 

2. 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”, от 

реализиран остатък по приключили схеми за държавни помощи; 

3. Утвърждава изменение на указанията за прилагане на схемата за държавна помощ.  

 

Решения по т. 3 от Протокола 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2020 г. в размер на 3 560 000 лв. по схемата 

на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно 

отношение към свинете”, като ресурсът се увеличава от 15 000 000 лв. на 18 560 000 лв.; 

2. 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”, от 

релизиран остатък по приключили схеми за държавни помощи; 

3. Утвърждава изменение указанията за прилагане на схемата за държавна помощ 4.12.2020 г. 
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Решения по т. 4 от Протокола 

1. Увеличава бюджета за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране 

разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната 

профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните” с  

1 927 094 лв., при което общият ресурс по помощта се променя от 16 000 000 лв. на 17 927 094 

лв.; 

2. Разпределя средства в размер на 9 643 468 лв. по схемата по т. 1, при изпълнение на 

мероприятията по „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране 

на болестите по животните и зоонозите в България” за периода 01.06.2020 – 15.11.2020 г.; 

3. Средствата по т. 2 се разпределят по направления, както следва:  

 Имунопрофилактични мероприятия – 1 644 876 лв.; 

 Клинични изследвания – 5 382 300 лв.; 

 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 2 366 681 лв.; 

 Идентификация на еднокопитни животни – 275 лв.; 

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 249 336 лв. 

4. Разпределя средства в размер на 7 953 лв. по схемата по т.1, при изпълнение на 

мероприятията по „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране 

на болестите по животните и зоонозите в България” за периода 01.01.2020 – 31.05.2020 г.; 

5. Средствата по т. 4 се разпределят по направления, както следва:  

 Имунопрофилактични мероприятия – 2 885 лв.; 

 Клинични изследвания – 4 545 лв.; 

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 523 лв. 

6. 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”, от реализиран остатък по приключили схеми за държавни помощи; 

7. Приема изменение на указанията за прилагане на помощта за 2020 г. 

 

Решения по т. 5 от Протокола 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2020 г. в размер на 930 000 лв. по схемата на 

държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от 

неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни 

бедствия”, като ресурсът се увеличава от 4 700 000 лв. на 5 630 000 лв.; 

2. 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”, от 

реализиран остатък по приключили схеми за държавни помощи; 

3. Утвърждава изменение на указанията за прилагане на схемата за държавна помощ. 

 

Решения по т. 6 от Протокола 

1. Увеличава бюджета за 2020 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на 

разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни” с 3 400 000 лв., при което 

общият ресурс по помощта се променя от 12 000 000 лв. на 15 400 000 лв.; 

2. Предоставя допълнителни средства в размер на 3 400 000 лв. по т. 1 за извършени дейности 

по отстраняване и унищожаване на мъртви животни през м. септември, м. октомври и м. 

ноември на 2020 г.; 

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”, от 
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реализиран остатък по приключили схеми за държавни помощи.  

 

Решения по т. 7 от Протокола 

1.  Предоставя финансов ресурс в размер на 55 000 лв. от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2020 

г., по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от 

реализиран остатък по приключили схеми за държавни помощи, към бюджета на МЗХГ за 

2020 г.; 

2.  Средствата по т. 1 са предназначени за компенсиране на разходите, извършени от ИАСРЖ 

при изпълнението на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването 

Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г. 

 

Решения по т. 8 от Протокола 

1. Дава съгласие Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” да сключи 

допълнително споразумение към договора за наем на недвижим имот с изх. № 09-2600/74 от 

20.10.2020 г., е наемателя „APT ПРОДАКШЪН” ЕООД, ЕИК 200977902, за намаляване на 

месечната наемна цена от 888,00 /осемстотин осемдесет и осем/ лева без ДДС или 1 065,60 

(хиляда шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки) лева с ДДС на 444,00 (четиристотин 

четиридесет и четири) лева без ДДС или 532,80 (петстотин тридесет и два лева и осемдесет 

стотинки) лева с ДДС, за срок от подписване на допълнителното споразумение до отмяна на 

дистанционната форма на работа за служителите на Държавен фонд „Земеделие” във връзка с 

ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19. 

 


