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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 № 118 

 

от 19.10.2017 г. 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 46 000 000 лв., от които средства за 

изплащане на първи транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана 

с производството за 2017 г. в размер до 21 585 895 лева и средства за изплащане на първи 

транш по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с 

производството за 2017 г. в размер до 24 414 105 лева.; 

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

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2017 г., в т.ч. 44 

900 000 лв. за сметка на неразпре деления ресурс, 700 000 лв. за сметка на остатъка от 

преходната национална помощ за тютюн и 400 000 лв. за сметка на остатъка по Схемите за 

извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в 

други сектори на животновъдството (Делегиран регламент 2016/1613 на Комисията). 

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Утвърждава пределни разходи за създаване, възстановяване и отглеждане до встъпване 

в плододаване / цветоотдаване на 1 дка трайни насаждения по Направление 

"Растениевъдство", съгласно приложението. 

2. Утвърждава пределните цени по Направление "Животновъдство", съгласно 

приложението. 

3. Решенията по т. 1 и т. 2 да се прилагат при одобряване на проекти по Кредитната схема 

за инвестиции в селското стопанство от датата на настоящото решение до възникване на 

необходимост от нови актуализации 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на район „Красно село” на 
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Столична голяма община - София   

 компютърни конфигурации IBM Think centre  -   9 бр.  

на обща отчетна стойност от 9 900,00 лв. 

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. 

 

 

Решения по т.4 от Протокола 

 

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

при Медицински университет - София   

 компютърни конфигурации IBM Think centre  -   9 бр.  

на обща отчетна стойност от 9 900,00 лв. 

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. 

 

 

 

 


