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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 № 133 

от 20.09.2018 г. 

 

 

Решения по т. 1 от Протокола 

1. Отпуска на земеделските стопани Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или 

семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на 

пшеница, реколта 2019, като лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от 

референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за кредит; 

2. Определя финансов ресурс по Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена 

и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на 

пшеница, реколта 2019 в размер на 5 000 000 лв.. Средствата се предоставят от § 71-01 – 

„предоставени средства по лихвени заеми” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за 

краткосрочни кредити, до изчерпване на финансовия ресурс; 

3. Предоставя кредит в размер на 40 лв. на хектар за семена и по 80 лв. на хектар за 

закупуване на минерални торове; 

4. Приема Указания за Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и 

използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на 

пшеница, реколта 2019 г. 

 

Решения по т. 2 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс 2018 г. по линия на схемата за държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на следните асоциации: 

 Асоциация „Източнобългарски кон – гр. Шумен” – 6 500 лв.; 

 Асоциация „Български спортен кон” – 6 000 лв. 

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 утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 3 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс 2018 г. по линия на схемата за държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришки овце в размер на 

7 000 лв.; 

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 утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 
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изложения”. 

 

Решения по т. 4 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс 2018 г. по линия на схемата за държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България в 

размер на 48 400 лв.; 

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 утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 5 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс 2018 г. по линия на схемата за държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на Сдружение с нестопанска цел „Организация на развъдчиците на 

автохтонни породи овце в България – гр. Калофер” в размер на 25 000 лв.; 

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 утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 6 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс 2018 г. по линия на схемата за държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на следните асоциации: 

 Съюз на дунавските овощари – 31 250 лв.; 

 Добруджански овощарски съюз – 8 750 лв. 

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 утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 7 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс 2018 г. по линия на схемата за държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в размер на 45 000 

лв.; 

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 утвърдения ресурс по схема на държавна помощ „Помощ за участие в 

изложения”. 

 

Решения по т. 8 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Второ районно управление при 

СДВР - София: 

 Компютърни конфигурации DELL 740 – 2 бр. с балансова стойност 540.00 лв. 

 лазерен принтер Konika Minolta PagePro 4650 – 1 бр. с балансова стойност 675.69 лв. 

 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 7264 МА – 1 бр. с балансова стойност 4 540.00 лв. 
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 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8391 ВН – 1 бр. с балансова стойност 3 680.00 лв. 

на обща балансова стойност от 9 975.69 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. 9 от Протокола 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Столична община – район 

„Младост” – София: 

 копир/принтер/факс Canon L380 – 1 бр. с балансова стойност 270.00 лв. 

 лазерен принтер Konika Minolta PagePro 4650 – 2 бр. с балансова стойност 675.69 лв. 

 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8062 ВН – 1 бр. с балансова стойност 3 680.00 лв. 

 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 8064 МА – 1 бр. с балансова стойност 4 540.00 лв. 

на обща балансова стойност от 9 841.38 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. 10 от Протокола 

1. Разпределя финансов ресурс в размер на 300 000 лв. за изплащане на средства по  Програма 

за развитие на селските райони (2017 – 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 2018 г. Средства по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

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

 

 


