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 № 160
от 27.07.2020 г.
Решения по т. 1 от Протокола
1.Предоставяне на допълнителни бюджетни средства по бюджета на МЗХГ за 2020 г. от
бюджета на ДФ „Земеделие" за 2020 г. в размер на 1 300 000 лв. Средствата са за сметка на
неразпределения ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия" по бюджета на ДФ „Земеделие" за 2020 г.
Решения по т. 2 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 2021, като лихвата по кредита е в размер на 2%, 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 2021 в размер на 15 000 000 лв. Средствата се предоставят по § 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 250 лв. на хектар (80 лв. на хектар за закупуване на
минерални торове и 170 лв. на хектар за закупуване на семена);
4.Възлага на ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ да изготви
указания за отпускане на кредита и упълномощава министъра на земеделието, храните и
горите да утвърди указанията.
Решения по т. 3 от Протокола
1. Предоставя средства в размер на 5 942 625 лева по схемата 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 направените от регистрираните ветеринарни лекари разходи, при изпълнение
на мероприятията по „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България“ за периода 01.01.2020 31.05.2020 г.;
2. Средствата по т. 1 се разпределят по направления, както следва:
 Имунопрофилактични мероприятия - 1 987 326 лева
 Клинични изследвания - 2 484 171 лева
 Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 1 059 394 лева
 Идентификация на еднокопитни животни - 518 лева
 Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 411 216 лева
3. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери
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за нефинансови предприятия”, от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни
помощи“, от утвърдения ресурс по схемата на 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“
4.Приема изменение на указания за прилагане на помощта.
Решения по т. 4 от Протокола
1. Утвърждава Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство” през 2020 г.
Решения по т. 5 от Протокола
1.Предоставя индивидуална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 в размер на
2 300 лв. в полза на земеделския стопанин Драгомир Начев Цветанов за обезпечаване
изхранването на наличните и регистрирани животни в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните обекти (ВетИС) на БАБХ, като за целта сключва
договор с ДФ “Земеделие“;
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.
Решения по т. 6 от Протокола
1. Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер до 3 200 000 лева по помощ de minimis,
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за компенсиране на част от разходите за транспорт от
стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията,
нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и
нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан;
2. Помощта се предоставя за справяне с последствията от настъпило събитие - извънредното
положение и наложените мерки в Република България, въведени заради пандемията от
коронавирус (COVID-19);
3. На подпомагане подлежат предприятия, преработващи праскови и нектарини, сливи,
малини, домати, пипер и патладжан, с изключение на предприятията извършващи
дестилация и производство на ферментационни продукти, регистрирани по чл. 12 от Закона
за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ);
4. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“ от неразпределен ресурс в направление „Държавни помощи“;
5. Възлага на ДФ „Земеделие“, заедно с БАБХ и компетентните дирекции в МЗХГ, да
изготви указания за предоставяне на помощта за 2020 г. и упълномощава министъра на
земеделието, храните и горите да утвърди указанията.
Решения по т. 7 от Протокола
1.ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Шесто районно управление към
СДВР - София
1. Персонален компютър Dell Optiplex 740-12 бр. с отчетна стойност 130,00 лв.
2. Монитор Dell E197FP- 12 бр. с отчетна стойност 370,00 лв.
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3. Лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650 -4 бр. с отчетна стойност
675,69 лв..
на обща отчетна стойност от 9 378.45 лв
2.ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София
1.Персонален компютър Dell Optiplex 740- 15 бр. с отчетна стойност
130,00 лв.
2.Монитор Dell E197FP- 15 бр. с отчетна стойност 370,00 лв.
на обща отчетна стойност от 7 500.00 лв.
3.ДФ „Земеделие" да предостави за безвъзмездно ползване на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" София
1.Персонален компютър Dell Optiplex 740-- 10 бр. с отчетна стойност 130,00 лв.
- 10 бр. с
отчетна стойност 130,00 лв.
2.Монитор Dell E197FP-- 10 бр. с отчетна стойност 370,00 лв.
3.Лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650 - 5 бр. с отчетна стойност 675,69 лв. на обща
отчетна стойност от
8 378.45 лв.
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