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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 № 115 

 

от 06.07.2017 г. 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2017 г. по схемата на Държавна помощ за 

компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни 

климатични условия през 2016 г. – измръзване /осланяване, наводнение/ преовлажняване, 

градушка, суша, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия в размер на 

2 100 000 лв. при следния интензитет от производствените разходи по култури: 

ИЗМРЪЗВАНЕ/ ОСЛАНЯВАНЕ; НАВОДНЕНИЕ/ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕ; 

ГРАДУШКА  

 Плодове, зеленчуци, царевица за зърно и за силаж, грах за зърно и 

едногодишни бобови култури, памук и други - 80%; 

 Зърнени култури, фуражни и технически култури – 50%; 

 Зимна маслодайна рапица – 30%; 

СУША 

 Плодове, царевица за зърно и за силаж - 40%; 

 Зърнени, фуражни и технически култури - 25%.                   

2. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни 

протоколи за 100% пропаднали площи през 2016 г. със земеделски култури в резултат на 

неблагоприятни климатични условия – измръзване /осланяване, наводнение/ 

преовлажняване, градушка и суша. 

3. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление 

„Държавни помощи“. 

4. Приема указания за прилагане на помощта. 
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Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Увеличава бюджета за 2017 г. по схема за държавна помощ „Помощ за 

съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска 

продукция” от 1 500 000 лв. на 2 500 000 лв.; 

2. Средствата от 1 000 000 лв. се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други 

текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, 

предвиден за държавни помощи за 2017 г.  

3. Приема изменение на Указанията за прилагане на схемата. 

 

 
Решения по т.3 от Протокола 

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

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на: 

 Асоциация за развъждане на среднородопска, каракачанска, родопски цигай 

овце и каракачански кон – 25 000 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”. 

 

 

 
Решения по т.4 от Протокола 

 

1. Одобрява финансов ресурс за национално финансиране по Схемите за извънредна 

помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други 

сектори на животновъдството (Делегиран регламент 2016/1613 на Комисията) в размер 

на 11 363 082,61 лв.; 

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

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФЗ; 

3. Одобрява финансов ресурс от 28 126 лв. от финансовия ресурс, определен за 

България по Регламент (ЕС) 2016/1613, финансиран от Европейския фонд за гарантиране 

в земеделието; 

4. Средствата по т. 3 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФЗ; 

5. Индикативните ставки по направления за подпомагане ще бъдат определени със 

заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

 
 

 

 

 


