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ОТ БРЮКСЕЛ ↓ 

ЕК пуска по-рано директните 
плащания заради сушата в 
Европа 
Фермерите, засегнати от сушата в цяла Европа, които не могат да 
използват земята за земеделски и селскостопански цели заради 

сушата, ще получат 
по-рано директната 
подкрепа. Сушата в 
няколко европейски 
държави има 
сериозен негативен 
ефект върху 

земеделските 
култури, което също 
оказва влияние върху 

животновъдния 
сектор. Експертите очакват по-напред през годината да се усети 
липса на фуражи в цяла Европа. 

„Силно съм загрижен относно проблемите свързани с 
климатичните промени. Бях в контакт с няколко министри от 
различни държави, с които обсъдихме ситуацията и направихме 
оценка на щетите. Както винаги Комисията е готова да подкрепи 
фермерите, засегнати от сушата, като използва различни 
инструменти, включително по-високи предварителни плащания, 

дерогации от изискванията за зелените плащания и държавна 
помощ. Общата селскостопанска политика вече е предоставила 
защитна мрежа за фермери, на които се налага да се справят с 
непредвидими събития. Насърчавам всички държави членки да 
разгледат всички възможни мерки за подкрепа в нашето 
законодателство.“, каза еврокомисарят по земеделие и развитие 
на селските райони Фил Хоган, цитиран от пресцентъра на 
Европейската комисия. 

Две допълнителни мерки са предприети в допълнение на 
съществуващото законодателство относно Общата 
селскостопанска политика, за подкрепа на фермерите. Най-късно 
до средата на октомври 2018 г. фермерите ще получат до 70% от 
своите директни плащания и 85% от плащанията по Програмата 
за развитие на селските райони, вместо да чакат до декември. 
Страните-членки могат също така да направят дерогации от 
зелените изисквания, диверсификация на културите и 
екологично насочените площи (земята под угар), за да може 
земята да се използва за производство на фуражи. Освен това се 
обмислят дерогации от зелените мерки, които да дадат на 
фермерите повече свобода да произвеждат фуражи. 

Актуалната помощ по ОСП е следната: 

Според сегашните правила за национална помощ се дава 
подкрепа за доказани до 80% щети, причинени от суша (или до 
90% от зоните с природни ограничения). Закупуването на 
фуражи може да се подпомага, тъй като ще се води материална 
щета или загуба на доход. 
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Компенсация за щети се дава също, без за това да бъде 
нотифицирана Европейската комисия, което е така наречената 
помощ de minimis. Държавите членки може да дадат до 15 000 
евро на фермер за период от 3 години. 

Действащото законодателство предвижда няколко възможности 
за помощ по Програмата за развитие на селските райони: 

• В случаите, когато Комисията оцени сушата като естествено 
бедствие, подкрепата за възстановяване на земеделската 
продукция може да достигне до 100%. Средствата може да се 
използват например за повторно засаждане на пасища. Тази 
мярка може да има ретроактивно действие. 

• Фермерите могат да уведомят националните власти за 
извънредни обстоятелства и може да бъдат освободени от 
спазването на ангажименти по определени схеми, като 
например употребата на буфери за фуражи. 

• Страните членки могат да подкрепят фермерите и чрез 
различни инструменти за справяне с рискове. Те например 
може да осигурят средства за финансови компенсации на 
засегнатите фермери. Също така фермерите, които загубят над 
30% от средно годишния си доход, ще получат финансова 
компенсация. 

Всяка страна членка може веднъж годишно да променя своята 
програма за развитие на селските райони, за да включи мерките, 
описани по-горе. 

Освен тези мерки и постоянното проследяване чрез сателити на 
ситуацията със сушата Комисията поддържа контакт с всички 
страни членки и получава от тях актуална информация за 
ефектите на сушата върху дейността на фермерите. До 31 
август страните членки трябва да изпратят информация, която да 

помогне на Комисията да вземе решения и да промени мерките, 
които вече се взимат така, че да отговарят на реалността. 

Източник:Агрозона  

У НАС↓ 

Странджанския пчелен мед 
вече със защитено 
наименование 
 

ЕК одобри регисстрацията на 
Страндажнския манов мед със 
защитено наименование за 
произвход, съобюи еврокомисарят 
МАрия Габриел в Царево при 
откриването на Световния 
симпозиум на пчеларите. 
Вписването на регистъра се очаква 
да стане началото на 2019г. като 
преди това решението на ЕК ще 
бъде оповестено в официалния 

вестник на Европейския съюз , цитира думите на Габриел БНР. 
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Преди да стане еврокомисар по цигрова икономика и цифрово 
общество, Габриел активно защитаваше каузите на българските 
пчелари и създаде инициативи за популяризиране на пчелния мед. 
ДНес в ЦАрево тя поясни,че регистрирането на Странджанския манов 
мед означава повече местно производство и по-добри цени за 
продуктите. Производителите от региона ще имат своя емблема, с 
която Европа ще разпознава и България.  

Следващата стъпка на местните 
пчелари е регистрацията на 
Странджанския цветен пчелен 
прашец. Половината от небходимите 
документи вече са събрани, обясни 
Манол Тодоров, председател на 
местното пчеларско сдружение. 
Пдоруктът е уникален, 
защото липсват полени от техническите култури: „Пчелите го събират 
от диворастящи храсти, дървета и дървесни видове. Съдържа полен и 
прашец от памуклийка, каза той. „ 

Източник: Агро Пловдив 

Откриват се две процедури по 
подмярка 19.3 „Подготовка и 
изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни 
инициативни групи“ 

На 1 август Управляващият орган на Програма за развитие на селските 
райони ще открие две процедури за подбор на проектни предложения 
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 
    По процедурите ще се 
финансират дейности, 
които допринасят за 
развитието на 
териториите, обхванати от 
Местните инициативни 
групи (МИГ): 
    1. Процедура за подбор 
на проектни предложения 

за „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ се 
отнася за дейности по разработване на съвместен продукт/услуга, 
включващи придобиване на активи, включително строително-
монтажни/ремонтни работи на територията на партньорите от 
България. Финансират се и дейности за изследвания и пазарни 
проучвания за целите на проекта, директно свързани със съвместния 
продукт/услуга, реализиране на промоционални или маркетингови 
кампании, провеждане на обучения, дейности по публичност и 
информираност и дейности по координация на изпълнението на 
дейностите по проекта и др.  
    Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 1 600 000 
лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите е до 
левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално 
сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за 
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транснационално сътрудничество. 
    2. Процедура за подбор на проектни предложения за 
„Подготвителни дейности за вътрешнотериториално и 
транснационално сътрудничество“ ще се финансира дейности, като 
провеждане на срещи с потенциални партньори,  провеждане на 
заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта, 
подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално или 
транснационално сътрудничество, дейности по публичност и 
информираност и дейности по координация на изпълнението на 
подготвителните дейности. 
    Целта на процедурата е да стимулира изграждането на капацитет, 
споделянето на опит, обмена на ноу-хау, които допринасят за 
устойчивото развитие на местните общности и подпомагат 
постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014–2020 г.  
    Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 400 000 
лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
проект за подготвителни дейности е до левовата равностойност на 10 
000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество и до 
левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално 
сътрудничество. 
    Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по 
двете процедури са местни инициативни групи (МИГ), които са 
сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда 
на ПМС № 161 от 2016 г. или по Наредба №22 от 2015 г.  
    Проектните предложения по процедурите могат да бъдат подадени 
от кандидатите чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014–2020 г. (ИСУН 2020) с 
използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Източник: МЗХГ  

Мероприятия ↓ 
VІ Международен етнокултурен 
фестивал „Културата на 
бъдещето и бъдещето на 

културата” 
За четвърта поредна година 
Пещера ще бъде домакин на 
Международния 
етнокултурен фестивал 
„Културата на бъдещето и 
бъдещето на културата”. В 

етнофеста ще участват 7 държави, с България включително. 
Голямата изненада са изпълнителите от Индонезия и Мексико, 
които участват за първи път в България. Има състави и от 
Словения, Грузия, Чехия и Холандия. Събитието се е 
превърнало в традиция за културния живот на Пещера. То е 
дългоочакван празник за жителите и гостите на града в 
горещите летни дни. Фестивалът е част от Календара на 
културните събития на общината и в него всяка година се 
включват фолклорни колективи от цял свят, представящи с 
много красота, талант и добро настроение, незабравима феерия 
от цвят и ритми.  

Кога: 01- 02 Август 

Къде: пл.България, гр. Пещера 
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II Национален фестивал 
„Фолклорница край Еленско“ 

Целта на фестивала е да 
популяризира и 
развива народното 
песенно и танцово 
творчество. Представя 
пъстротата на 
българското фолклорно 
изкуство. Насърчава 
приемствеността на 
традициите между 

поколенията и приобщава различни социални и възрастови групи от 
населението към активно общуване чрез фолклора. 
Фестивалът за традиционни песни, танци и изкуството на фолклорна 
основа е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на кмета 
на община Пирдоп. В него вземат участие групи за интерпретация на 
народни традиции,ансамбли, танцови състави, певчески групи и 
хорове. 

Къде: Открита сцена на Площад Тодор Влайков, Пирдоп 

Кога:  01 - 02 Август 

 

Национален фолклорен 
фестивал „Фолклорен извор” 
2018 

През 2018 година 
ще се проведе 
осми НФФ 

„Фолклорен 
извор“, по време 
на който 

свищовското 
село Царевец ще стане домакин на хиляди фолклорни ценители. Както 
всяка година, така и тази НФФ „Фолклорен извор“ ще изненада 
участниците с нови и атрактивни награди. Освен първо второ и трето 
място в съответните 12 категории, журито на фестивала ще присъди 
повече от двадесет поощрителни и специални награди. Националният 
фолклорен фестивал „Фолклорен извор” има за цел да съхранява, 
популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество 
на България. Проявата представя пъстротата на българското 
фолклорно изкуство. Насърчава приемствеността и привличането на 
младото поколение. Приобщава различни социални и възрастови 
групи от населението към активно общуване с фолклора. 

Кога: 02- 05 Август 
 
Къде:  село Царевец 
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Регионален фолклорен 
фестивал „Тъпан бие, хоро се 
вие – глава се весели“ 

3-ти август в село Глава, 
община Червен Бряг ви 
очаква III Регионален ФФ 
„Тъпан бие, хоро се вие – 
Глава се весели“. 
Фестивалът събира състави 
от региона, които ще веселят 
своята публика с автентична 
фолклорна музика и 
български хора. 

Заповядайте да се повеселите и да съхраните традициите на 
българските фолклорни хора. 

 

Кога: 03 Август 

Къде: с. Глава




