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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

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 № 105 

 

от 14.12.2016 г. 

 

 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.1. Разпределя допълнителен финансов ресурс за 2016 г. по схема на „Държавна помощ 

за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и 

генетичните качества на животните“ в размер на 1 483 668 лв. до достигане на  коефициент 

на редукция 0,822 (приложен през 2015 г.); 

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

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, от реализирания остатък от 

утвърдения бюджет за преходна национална помощ за животни през 2016 г.  

 

 

2.1. Предоставя средства в размер на 5 072 776 лв. за компенсиране на разходите по 

извършени от регистрираните ветеринарни лекари дейности свързани с изпълнение на 

мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на 

болести по животните”, за 2016 г.; 

2.2. Средствата се предоставят както следва: 

2.2.1. За изплащане на закупените от регистрирани ветеринарни лекари  

ветеринарномедицински препарати (туберкулин) необходими за извършване на 

манипулации по туберкулинизация на едри преживни животни за 2016 г. в размер на 95 

135 лв. 

2.2.2.  За изплащане на извършени услуги от регистрирани ветеринарни лекари на 

земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична 

програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2016 г., 

както следва: 

 Ваксинация против антракс – 286 704 лв. 

 Ваксинация против Нюкясълска болест – 5 945 лв. 

 Клинични обследвания за Шап и Класическа чума по свинете – 34 308 лв. 

 Вземане и изпращане на проби за лабораторни (клинични диагностични) изследвания  

– 4 273 047 лв. 

 Манипулации по идентификация на животните – 377 637 лв. 

 

 

3.1. Финансовият ресурс се предоставя по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” както следва: 

3.1.1.  от реализирания остатък по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране 
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на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната 

профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по 

животните" за 2016 г.  в размер на 4 027 450 лв.; 

3.1.2.   от реализирания остатък от утвърдения бюджет за преходна национална помощ 

за животни през 2016 г. по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, в размер на 945 058 лв.; 

3.1.3. от реализирания остатък от утвърдения бюджет за национални доплащания за 

предходни кампании по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, в размер на 100 268 лв.; 

 

 

4.1.      Утвърждава изменение на финансовия ресурс по параграф 43-00 „Субсидии и други 

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

за държавни помощи, като се увеличава от 105 398 400  лв. на 107 927 394 лв. 

 

 

5.1. Приема Указания за предоставяне на помощта. 

 

 

 


