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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” 

 

 

Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 111 

 

от 10.03.2017 г. 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс по схемата на държавна помощ “Помощ за 

компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 

„Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. 

Телени червеи (Elateridae)” за 2017 г., в размер на  1 млн. 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. Приема Указания за предоставяне на помощта. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране 

на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция” за 2017 г., в 

размер на  1.5 млн. 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.  Приема указания за прилагане на схемата на държавна помощ. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за организиране на изложения през 2017 г. по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” в размер на 1 500 000 лв.; 
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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. Приема указания за Прилагане на помощта през 2017 г. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

 

 

Решения по т.4 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна 

помощ „Помощ за участие в изложения” на следните асоциации и организации: 

 Национален съюз на градинарите в България - 27 650 лв; 

 Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци - 40 000 лв.; 

 Национална асоциация на млекопреработвателите - 160 000 лв.; 

 Български киноложки клуб за Българско овчарско куче - 30 000 лв. 

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавна помощ 

„Помощ за участие в изложения”. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

 

 

Решения по т.5 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 2017 г., в размер на 100 000 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. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

 

 

Решения по т.6 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер на до 90 000 000 лева за изплащане на 
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подпомагането по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2016 г. 

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

трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на първостепенния разпоредител с 

бюджет Държавен фонд „Земеделие” за 2017 г. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

 

 

Решения по т.7 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Военномедицинска 

академия (ВМА) - София 

 компютърни конфигурации IBM Think centre А52 - 40 бр.  

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ 

„Земеделие”, във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 

 

 

Решения по т.8 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс в размер на 400 000 лв. за изплащане на средства по 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и по схемите и мерките на 

Селскостопанските пазарни механизми с изтекъл бюджетен код на база изпълнителни листове 

и/или съдебни решения от утвърдените със Закона за държавния бюджет на Р. България за 

2017 г. средства по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“ по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2017 г. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

 

Решения по т.9.1. от Протокола 

 

1. Освобождава г-жа Лозана Василева като заместник изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие” 
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Резултат от гласуването: 

ЗА - 8 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

 

2. Избира за заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” г-жа Гея Георгиева с 

ресор на отговорност „Директни плащания на площ” и „Информационни технологии”. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

3. Избира за заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” г-жа Иванка Багдатова – 

Мизова с ресор на отговорност „Пазарни селскостопански механизми”, „Технически 

инспекторат”, „Държавни помощи”. 

 

Резултат от гласуването: 

ЗА - 9 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

 

 


