
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2012/C 385/02) 

Data przyjęcia decyzji 12.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34409 (12/N) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Region Bulgaria Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към свинете“ 

Podstawa prawna Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители; 
Указания на Държавен фонд „Земеделие“ за прилагане на помощ за 
реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение 
към свинете; 
Закон за ветеринарномедицинската дейност; 
Наредба 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 50 от 2010 г.); 
Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за 
защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (ДВ бр. 64 от 
2006 г.). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 165,10 BGN (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 13.11.2012–31.12.2017 

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Държавен фонд „Земеделие“ 
бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 12.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34410 (12/N) 

Państwo członkowskie Bułgaria 

Region Bulgaria — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците“ 

Podstawa prawna Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители; 
Указания на Държавен фонд „Земеделие“ за прилагане на помощ за 
реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение 
към птиците; 
Закон за ветеринарномедицинската дейност; 
Наредба 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 50 от 2010 г.); 
Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за 
хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (изм. ДВ. бр. 
102 от 22 декември 2009 г.); 
Наредба № 26 от 2008 г. за минимални изисквания за хуманно 
отношение при отглеждането на пилета бройлери (изм. ДВ, бр. 72 от 
15.8.2008 г.) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 150 BGN (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2017 

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Държавен фонд „Земеделие“ 
бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 9.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35585 (12/N) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) LAP pasākuma “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)” nodro 
šināšana – termiņa pagarināšana 

Podstawa prawna Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 
uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 
2000/60/WE 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 7,46 LVL (w mln) 

Intensywność pomocy 0 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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