
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
Д Ъ Р Ж А В Е Н    Ф О Н Д   „З Е М Е Д Е Л И Е” 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 77 
 

от заседанието на Управителния съвет, 
състояло се на 23.03.2015 г.  

 

  
  

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 
1.1. Утвърждава предоставянето на средства в размер на 107 млн. лева за 

изплащане на подпомагането по схемата за национални доплащания за тютюн за 
2014 г. от утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2015 г. средства за субсидии за нефинансови предприятия по бюджета на 
Държавен фонд „Земеделие. 

 
 
2.1. Утвърждава финансов ресурс по държавната помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 
свинете ” в размер на 25 000 000 лв. за 2015 г. 

2.2. На първия транш от помощта се предоставят 80% (20 000 000 лв.) от 
утвърдения за 2015 г. ресурс по схемата. 

2.3. Утвърждава указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ 
за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение 
към свинете” през 2015 г. 

 
 
3.1. Утвърждава финансов ресурс по държавната помощ „Помощ за реализирането 

на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците ” в 
размер на 25 000 000 лв. за 2015 г. 

3.2.  На първия транш от помощта се предоставят 80% (20 000 000 лв.) от 
утвърдения за 2015 г. ресурс по схемата. 
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3.3. Утвърждава указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за 
реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 
птиците” през 2015 г. 

 
4.1. Открива процедура и определя срокове за кандидатстване по схема на 
държавна помощ „Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество 
за  производство на семена и посадъчен материал”, както следва: 

  4.1.1. Срок за кандидатстване и договаряне на средствата: от 1 
април до 30 април 2015 г.; 
  4.1.2. Срок за окончателно изплащане на средствата: до 15 декември 
2015 г. 
4.2. Приема Указания по схемата. 

 
 
5.1. Открива процедура по предварителен прием на заявления, с които се заявява 
намерение за кандидатстване по схема на държавна помощ “Помощ за 
компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на 
мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по 
картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)”; 

5.2. Размерът на подпомагане на земеделски производител ще бъде определен с 
Указания на УС на ДФЗ, след датата на получаване на разписката с 
идентификационен номер на помощта от Европейската комисия; 

5.3. Да се признават разходи за продукти за растителна защита, допустими 
съгласно Програмата, и които са извършени от датата на подаване на 
предварителното заявление от земеделските производители. 

5.4. Определя срок за прием на заявления от 01 април 2015 г. до 15 май 2015 г. 

 
 
6.1. Приема Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие” и 
Разплащателната агенция за 2014 г. 

 
 
7.1. Предоставя на Д. Я. Я. индивидуална държавна помощ „de minimis”, в 

размер на левовата равностойност на 7 500 евро, съгласно влязло в законна сила 
Решение №1612/14.03.2014 г. по адм. дело №7567/2012 по описа на АССГ. 

 
 
8.1. 

твърждава указания за извършване на проверки относно декларираните 
изразходвани обеми гориво по схема за държавна помощ „Намалена акцизна 
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9.1. 1. Допълва указанията за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за 

съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска 
продукция” по т.4.1., като се добавя текста: 

-„да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет”; 
-„да нямат изискуеми публични задължения към ДФ „Земеделие””. 
 

 
9.2.1. Предоставя минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 

1408/2013 на земеделски стопани от области Смолян и Кърджали, 
пострадали от неблагоприятните климатични условия през месец март 2015 
г. по изготвени списъци (регистър на констативните протоколи).  

9.2.2. Увеличава одобрения финансов ресурс от 600 000 лева на 900 000 лв.  

9.2.3. Удължава срокът за подаване на заявления и изплащане на помощта: до 09 
април 2015 г.  

9.2.4. Приема актуални Указания за кандидатстване по помощта. 

9.2.5. Сумите за подпомагане се изчисляват при следните ставки по видове 
животни (1): 

 
Едър рогат добитък 

Говеда Единична цена в лв./брой 
крава над 24 м. - 1000 лв./брой 
говежди бици над 24 м. - 1272 лв./брой 
биволица над 24 м. - 1171 лв./брой 
биволски бик над 24 м. – 1616 лв./брой 
юница и малакиня за разплод над 12 м. – млечно направление - 859 лв./брой 
юница над 12 м. – месодайно направление -943 лв./брой 
телета от 0 до 12 м в т.ч.  
телета на 1 м. - 134 лв./брой 
телета на 2 м. - 191 лв./брой 
телета на 3 м. - 244 лв./брой 
телета на 4 м. - 303 лв./брой 
телета на 5 м. - 361 лв./брой 
телета на 6 м. - 427 лв./брой 
телета на 7 м. - 480 лв./брой 
телета на 8 м. - 543 лв./брой 
телета на 9 м. - 605 лв./брой 
телета на 10 м. - 668 лв./брой 
телета на 11 м. - 719 лв./брой 

                   
1 Средни пазарни цени от Системата за агропазарна информация.  
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телета на 12 м. - 759 лв./брой 
говеда за угояване от 12 до 24 м в т.ч.  
говеда за угояване на 12 м. - 527 лв./брой 
говеда за угояване на 13 м. - 578 лв./брой 
говеда за угояване на 14 м. - 612 лв./брой 
говеда за угояване на 15 м. - 658 лв./брой 
говеда за угояване на 16 м. - 643 лв./брой 
говеда за угояване на 17 м. - 675 лв./брой 
говеда за угояване на 18 м. - 714 лв./брой 
говеда за угояване на 19 м. - 755 лв./брой 
говеда за угояване на 20 м. - 797 лв./брой 
говеда за угояване на 21 м. - 827 лв./брой 
говеда за угояване на 22 м. - 857 лв./брой 
говеда за угояване на 23 м. - 896 лв./брой 
говеда за угояване на 24 м. - 920 лв./брой 
 
                          Дребен рогат добитък 
Овце Единична цена в лв./брой 
овца майка над 12 м. - 160 лв./брой 
овен/коч над 12 м. - 227 лв./брой 
Агнета до 6 м.   
агне женско на 1  м. - 58 лв./брой 
агне женско на 2 м. - 107 лв./брой 
агне женско на 3 м. - 142 лв./брой 
агне женско на 4 м. - 176 лв./брой 
агне женско на 5 м. - 199 лв./брой 
агне женско на 6 м. - 227 лв./брой 
агне мъжко на 1 м. - 61 лв./брой 
агне мъжко на 2 м. - 113 лв./брой 
агне мъжко на 3 м. - 157 лв./брой 
агне мъжко на 4 м. - 190 лв./брой 
агне мъжко на 5 м. - 202 лв./брой 
агне мъжко на 6 м. - 243 лв./брой 
шиле женско  от 7 до 12 м   
шиле женско на 7 м. - 173 лв./брой 
шиле женско на 8 м. - 183 лв./брой 
шиле женско на 9 м. - 193 лв./брой 
шиле женско на 10 м. - 204 лв./брой 
шиле женско на 11 м. - 216 лв./брой 
шиле женско на 12 м. - 226 лв./брой 
шиле мъжко  от 7 до 12 м 
шиле мъжко  на 7 м. - 189 лв./брой 
шиле мъжко  на 8 м. - 203 лв./брой 
шиле мъжко  на 9 м. 219 лв./брой 
шиле мъжко  на 10 м. - 233 лв./брой 
шиле мъжко  на 11м. - 250 лв./брой 
шиле мъжко  на 12 м. - 269 лв./брой 
Кози/ Единична цена в лв./брой 
кози-майки над 12 мес. - 160 лв./брой 
козел/пръч - над 12 мес. - 217 лв./брой 
яре мъжко/женско от 0 до 12 м. в т.ч.   
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яре мъжко/женско на 1 м. - 12 лв./брой 
яре мъжко/женско на 2 м. - 43 лв./брой 
яре мъжко/женско на 3 м. - 49 лв./брой 
яре мъжко/женско на 4 м. - 103 лв./брой 
яре мъжко/женско на 5 м. - 133 лв./брой 
яре мъжко/женско на 6 м. - 163 лв./брой 
яре мъжко/женско на 7 м. - 175 лв./брой 
яре мъжко/женско на 8 м. - 192 лв./брой 
яре мъжко/женско на 9 м. - 204 лв./брой 
яре мъжко/женско на 10 м.- 213 лв./брой 
яре мъжко/женско на 11 м. - 222 лв./брой 
яре мъжко/женско на 12 м. - 225 лв./брой 

 
 


