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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 № 123 

от 12.03.2018 г. 

Решения по т.1 от Протокола 

1. Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 85 000 000 лв., средства за изплащане по 

схемата за Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за кампания 

2017. 

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

нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие" за 2018 г. 

Решения по т.2 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2018 г. по държавна помощ „Помощ за реализирането на 

доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" в размер на 30 000 000 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; 

3. Възлага на ДФ „Земеделие", съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ, да изготви 

указания за 2018 г, за прилагане на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно 

поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" и упълномощава министъра на 

земеделието, храните и горите на утвърди указанията. 

Решения по т.3 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс по 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 2018 г. в размер на 20 000 

000 лева; 

2. Предоставя средства в размер на 6 654 317 лева 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 и 

зоонозите в България, за 2017 г.; 

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

3.1 Имунопрофилактични мероприятия - 2 198 415 лева 
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3.2 Клинични изследвания - 1 797 906 лева 

3.3 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания-2 629 770 лева 

3.4 Идентификация на животни - 46 лева 

3.5 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 28 180 лева 

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

за нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", направление „Държавни помощи"; 

5. Средствата по т. 2 се предоставят в рамките на утвърдения по т. 1 бюджет; 

6. Одобрява указания за прилагане на помощта. 

Решения по т.4 от Протокола 

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

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция" за 2018 г., в размер на 

1 500 000 лв. 

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

нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", предвиден за държавни помощи. 

3. Приема указния за прилагане на схемата за държавна помощ. 

Решения по т.5 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс по схема „Помощ за участие на земеделски стопани в Схема 

за качество за производство на семена и посадъчен материал" за 2018 г. в размер на 1 200 000 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; 

3. Приема указания за прилагане на схемата за държавна помощ. 

Решения по т.6 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 2018 

г., в размер на 1 000 000 лв.; 

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

нефинансови предприятия" от бюджета на ДФ „Земеделие", предвиден за държавни помощи; 
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3. Приема Указания за предоставяне на помощта. 

Решения по т.7 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс в размер на 34 117 лв. за подпомагане по линия на 

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

отглеждащи следните видове животни: кокошки, пуйки, зайци, прасета и пчелни кошери, 

пострадали от възникнало неблагоприятното климатично събитие - наводнение през месец 

октомври 2017 г. по допълнителен списък на засегнатите животновъди, не получили подпомагане 

по схемата за държавна помощ през 2017 г.; 

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. 

Решения по т.8 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс по схемата на „Помощ за компенсиране на материални щети 

по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в 

резултат на природни бедствия" в размер на 31 453 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. 

Решения по т.9 от Протокола 

1. Утвърждава финансов ресурс в размер общо на 3 831 857 лв. за изплащане на суми по 

схеми за държавни помощи, прилагани през предходни и неизплатени до края на 2017 г. 

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

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

държавни помощи. 

Решения по т.10 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие" да предостави за безвъзмездно ползване на Института по космически 

изследвания и технологии (ИКИТ) - София • 5 бр. GPS системи Trimble с ед. отч. стойност 860,00 

лв. на обща отчетна стойност от 4 300 лв. 
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При спазване изискванията и в съответствие в чл. 10, т.3 от Устройствения правилник на ДФ 

„Земеделие" във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за държавна собственост и чл. 11, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за Държавната собственост. 

Решения по т.11 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие" да предостави за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР- 

Пазарджик: 

• комп. конфигурации IBM Think centre- 9 бр. с ед. отч.стойност 1100.00 лв. 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.1 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

Решения по т.12 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие" да предостави за безвъзмездно ползване на Областна дирекция на МВР - 

Плевен 

• Преносим компютър Dell Latitude D830 - 4 бр. с балансова стойност 533.36 лв. на обща 

балансова стойност от 2 133,44 лв. 

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

"Земеделие", във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

Решения по т.13 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие" да предостави за за безвъзмездно ползване на „Напоителни системи" ЕАД - 

София 

• комп. конфигурации IBM Think canter - 10 броя с балансова стойност 1100.00 лв. 

• копир /принтер/ факс Canon MF4370du - 5 бр. с балансова стойност 873.00 лв. 

• лазарен принтер Konica Minolta PagePro 4650 - 10 бр. с балансова стойност 675,69 лв. 

• Автомобил Лада „Нива", с рег. № СА 0273 МН - 1 бр. с балансова стойност 3 680,00 лв. 

• Автомобил Лада „Нива", с рег. № СА 3119 МА - 1 бр. с балансова стойност 4 540,00 лв. 

• Автомобил Лада „Нива", с рег. № СА 8369 ВН - 1 бр. с балансова стойност 3 680,00 лв. 

• Автомобил Лада „Нива", с рег. № С 7305 ХТ - 1 бр. с балансова стойност 3 200,00 лв. 

на обща балансова стойност от 37 221,90 лв. 

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

"Земеделие", във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 


