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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 № 120 

 

от 27.11.2017 г. 

  

 

Решения по т.1 от Протокола 

 

1. Предоставя допълнителни бюджетни средства от бюджета на ДФ „Земеделие“ по 

бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г. Средствата са за 

сметка на Капиталовите разходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2017 г. 

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1.     Разпределя финансов ресурс в размер на 46 000 лв. за подпомагане по линия на 

минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, на собственици, 

отглеждащи следните видове животни: кокошки, пилета, патици, пуйки, зайци, прасета, 

свине-майки, кози, овце, шилета, телета, понита, коне, магарета и пчелни кошери, 

пострадали от възникнало неблагоприятното климатично събитие - наводнение през месец 

октомври 2017 г. по списък на засегнатите животновъди. 

2. Средствата се предоставят от неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и 

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

схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при 

застраховане на селскостопанска продукция“; 

3.   Възлага на ДФ „Земеделие“ да изготви Указания за предоставяне на помощта. 

 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2017 г. в размер на 700 000 лв. за 

доплащане по схемата на Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, 

причинени от неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г.; 

2. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които са подали заявление за 

подпомагане по схемата за държавна помощ в сроковете от 23 октомври 2017 г. до 10 

ноември 2017 г., определени в указанията, утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ (Протокол 

№ 117/02.10.2017 г.); 
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3. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

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

помощи“, както следва: 

  - 600 000 лв. от Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при 

застраховане на селскостопанска продукция; 

                - 100 000 от Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за 

производство на семена и посадъчен материал. 

 

 

Решения по т.4 от Протокола 

 

1. Увеличава бюджета по схема за 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“ от 20 000 000 

лв. на 23 786 773 лв.  

2. Предоставя средства в размер на 4 993 904 лева по схема за 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“, за компенсиране на разходите по извършени от регистрираните 

ветеринарни лекари дейности, свързани с изпълнение на мерките по Националната 

програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и 

зоонозите в България, за периода 01.07.2017 – 30.11.2017 г. Средствата се изплащат след 

представяне на обобщена информация от БАБХ за дейностите, извършени през посочения 

период.  

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

 Имунопрофилактични мероприятия – 805 487 лв. в това число: 

 Ваксинация против Антракс – 101 325 лв. 

 Ваксинация против Заразен нодуларен дерматит – 704 162 лв. 

 Алергични диагностични изследвания – Туберкулоза – 3 058 070 лв. 

 Вземане и изпращане на проби от мозъчен ствол за изследване на ТСЕ – 215 085 лв.  

 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 216 916 лв. 

 Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД)-698 346 

лв.  

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

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“ от неусвоени средства по схеми за държавни помощи, както следва:  

 „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“ в размер на 1 207 131 лв.;  

 „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните 

земеделски стопани, отглеждащи млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-

майки и/или кози-майки“, сума в размер на 1 200 000 лв.;  

 „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение 

към птиците, сума в размер на 2 586 773 лв. 
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5. Утвърждава изменение на указания за прилагане на схемата за подпомагане. 

 

 

Решения по т.5 от Протокола 

 

1. Определя финансов ресурс в размер на 298 775 лв. за предоставяне на 

индивидуална държавна помощ за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на 

неблагоприятно климатично събитие; 

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

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

помощи“, от остатъка по схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на 

доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“; 

3. Възлага на ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на схемата за 

държавна помощ. 

 

 

Решения по т.6 от Протокола 

 

1. Управителният съвет приема ДФ „Земеделие” да изплати средства за облекло в 

размер на 56375,00 лв. съгласно приложения списък на служителите, работещи по трудово 

правоотношение. 

2. Определя следните видове работно облекло със срок на износване: 

- костюм - 1 година; 

- риза или блуза - 1 година; 

обувки мъжки / дамски - 1 година. 

3. Възлага на изпълнителния директор организацията по изпълнението и контрола на 

приетите решения. 

 

 

Решения по т.7 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Клиниката по детска 

психиатрия „Св. Никола” при УМБАЛ „Александровска” - София 

• комп.конфигурации IBM Think centre - 5 бр. с ед.отч.стойност 1100.00 лв. 

• мултифункционално устройство (копир/принтер/факс) Canon MF4370du - 1 бр. с 

ед.отч.стойност 873.00 лв. 

• лазерен принтер HP 1300 - 1 бр. с ед.отч.стойност 772.80 лв. на обща отчетна 

стойност от 7 145,80 лв. 

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.З 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.8 от Протокола 
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1. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито 

производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на 

анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на ТЗ срещу 

кредитополучателя след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, 

вземането на ДФ „Земеделие“ става предсрочно изискуемо. 

2. Сключването на анекси за отсрочване на кредитите в сектор „Животновъдство“ да 

се извършва от директорите на Областните дирекции на ДФ “Земеделие“, като за целта 

изпълнителният директор на Фонда делегира права с издаване на заповед. 

 

 

 

 

 


