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БРЮКСЕЛ↓ 

От сряда общините ще 
кандидатстват онлайн за ваучер 
за безплатен интернет 
Средствата ще се използват за изграждането на 
високоскоростна безжична интернет връзка в паркове, 
площади, обществени сгради, библиотеки и здравни 
заведения 

От 7 ноември общините могат да кандидатстват за финансиране 
на проекти за безплатен безжичен интернет. На този ден в 13:00 
часа централно европейско време, Европейската комисия ще 
отправи покана за подаване на кандидатури по схемата 
„WiFi4EU“. 

120 млн. евро ще са налични за до 8000 общини в ЕС до 2020 г. 
С това финансиране ще се подпомогне изграждането на 
високоскоростна безжична интернет връзка на оживени 
обществени места като паркове, площади, обществени сгради, 
библиотеки и здравни заведения на цялата територия на Съюза и 
ще се осигури безплатен достъп за гражданите и посетителите на 
ЕС. За да се обработи големият брой кандидатури от цяла 
Европа, процедурата по кандидатстване ще е опростена и изцяло 
онлайн. Щом се регистрират на специално създадения портал 
WiFi4EU, общините ще могат да кандидатстват онлайн за ваучер 
до 15000 евро по WiFi4EU схемата с един клик. Досега повече от 
1 на всеки 5 общини от цяла Европа са се регистрирали. 

Общините, които не са се регистрирали, но искат да 
кандидатстват за ваучер все още могат да го сторят на портала до 
отваряне на кандидатурите на 7 ноември. 

С ваучера 
общините ще 
могат да 
установят Wi-Fi 
точка на 

публични 
пространства. 

Комисията ще 
избере проектите 

на принципа „първи подал, първи получил“. В предстоящата 
обява първите 2800 общини ще получат WiFi4EU ваучер, като 
всяка държава членка има гарантирани поне 15 ваучера, 
съобщават от Европейската комисия. 

В следващите две години ще бъдат отправени още 3 покани за 
кандидатстване по WiFi4EU – приблизително по една на всеки 6 
месеца. Спонсорираните по WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, 
без реклами и без събиране на лични данни. Средствата ще бъдат 
предоставени на мрежи, които не са дубликат на съществуващи 
безплатни частни или публични предложения с подобно 
качество. 

 

Източник: Агрозона 
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Препоръка за отлагане на 
новата ОСП за 2023 
 

Докладчикът на Европейския парламент за бъдещите стратегически 
планове г-жа Естер Хернанц Гарсия (ЕНП, Испания) препоръчва да се 
отложи за 2023 г. прилагането на Общата селскостопанска политика 
(ОСП) след 2020, за да могат да се отчетат междуинституционалните 
дискусии (включително и по многогодишната финансова рамка) и 
приемането на програмите на ниво държава-членка, се съобщава в 
Bulletin Quotidien Europe и Agrafacts.  

Представителят на ЕП призовава за запазване на бюджета на ОСП на 
сегашното ниво с укрепване на „общите елементи“ на 
селскостопанската политика на ЕС. Докладчикът предлага  запазване 
на общите цели ОСП, включени в член 39 от Договора, като 
увеличаване на производителността, поддържане на справедлив 
жизнен стандарт за земеделските производители, стабилизиране на 
пазарите и гарантиране, че доставките достигат до потребителите на 
разумни цени. По отношение на директните плащания предлага 
минимум  70% от директните плащания да бъдат предназначени за 

основно подпомагане на доходите за  устойчивост (BISS), като 
същевременно  таваните на директните плащания да станат 
задължителни. Държавите-членки да имат право да въведат собствен 
праг, който да не по-нисък от 100 000 евро, след приспадане на 
заплатите, екосхемите и помощта за млади земеделски стопани. 
Преразпределителното плащане да  се ограничи до 25% от основното 
подпомагане на доходите за максимум 30 хектара или средния размер 
на стопанството в държавата-членка. В доклада има някои промени в 
екологичните схеми, с известни изключения от условността за 
биологични земеделски стопани, дребни земеделски стопани и тези, 
разположени в най-отдалечените райони. Испанският евродепутат 
предлага запазването на обвързаната подкрепа на сегашното ниво 
(13% + 2%). Предложенията в доклада включват и специфични 
промени за някои сектори, като например увеличение на 
финансирането за пчеларство. Призовава се за по-реалистични 
екологични амбиции за сектора на плодовете и зеленчуците и 
настоява за повече иновации, преструктуриране и популяризиране в 
лозаро-винарския сектор. В областта на развитието на селските райони 
в доклада се призовава мерките за околна среда и климат да бъдат 
задължителни на цялата територия на държавата членка, като зоните 
с природни ограничения се включат в задължителните 30% разходи за 
екологични и климатични интервенции. Трябва да има по-
целенасочена схема за инвестиции в селското стопанство, начални 
инициативи за нови участници и подкрепа за дребни земеделски 
стопани, които прехвърлят своите стопанства на други производители. 

 

Източник: www.osp.bg 
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У НАС ↓ 

Приключи последният етап от 
предварителната оценка по 
мярка 9 от ПРСР 2014-2020 
След получени и обработени възражения от Управляващия орган 
на ПРСР, приключи последният етап от предварителното 
класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 
2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
9.001 – Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на 
производители“. Всеки кандидат, който е подал възражение 
може да провери заявените и присъдените от Разплащателна 
агенция точки, по всеки критерий за подбор, след становище от 
Управляващия орган на ПРСР. 

    При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е 
придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване 
на Министерство на земеделието, храните и горите, както и 
взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, 
назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.  

    Проектните предложения оценени с не по-малко от 20 точки 
по критериите за подбор, представляващи 130 % от бюджета, 
определен със Заповед № РД 09-565 от 15.06.2018 г. и Заповед № 
РД09-779 от 20.08.2018 г., увеличен със заявената субсидия на 
проектните предложения, получили еднакъв брой точки ще 
бъдат разпределени за извършване на оценка за административно 

съответствие и допустимост на разходите, техническа и 
финансова оценка и издаване на оценителен доклад. 

    Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 
(Проектни предложения, за финансирането на които е необходим 

бюджет, който не надвишава с 
повече от 30 на сто бюджета, 
определен в условията за 
кандидатстване за съответната 
процедура, включително 
проектните предложения, 
получили еднакъв брой точки) и т. 
2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители са качени на интернет страницата 
на ДФ „Земеделие“ 

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на 
проектните предложения включват: 

    • предварителната им оценка и класиране, с възможност за 
подаване на възражение срещу оценката от страна на 
бенефициентите; 

   • следва оценка за административно съответствие и 
допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад 
(също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган); 

    • техническа и финансова оценка; 

    • издаване на оценителен доклад. 
 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 
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МС реши окончателно: 7 ст. на 
порция ще получават 
помощници при раздаването на 
храни по училищните схеми 
По 7 стотинки на порция ще получават помощниците при 
приемането, съхранението и раздаването  на продуктите по двете 
училищни схеми. Това реши днес правителството като прие 
изменения в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми 

за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти 
в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема 
„Училищно мляко“. 

 

Заплащането ще бъде възможно само, ако доставчикът, получил 
право да доставя мляко или плодове, сключи договор с хората, 
които ще помагат при раздаването на продуктите. Възможно е 
помощниците да бъдат от екипа на училищния стол или външно 
лице, но е задължително договорът да бъде съгласуван с 
директорът на школото. Парите за плащане на работата по 
приемане, съхранение и раздаване на продуктите в училищата ще 
бъдат част от помощта, която получават доставчиците. 

Според наредбата организацията на приемането, съхранението и 
раздаването на продуктите в учебното заведение се организира 
от директора и да се прави от персонала на училището. В по-
големите училища обаче има трудности при раздаването на 
храните и това наложи днешната промяна. 

 

Източник: www.osp.bg 
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Ето че и винарските изби ще 
получават субсидии за 
оборудване 
На 11-та година от присъединяването на България в Европейския 
съюз винарските изби най-после ще получат субсидии за 
оборудване и то по Националната програма за лозарство и 
винарство. Според бюджета за 2019 година за първи път се 
отваря нова мярка „Инвестиции“, чиято цел е да се подпомогнат 
преработвателите при производството на вино, се посочва в 
програмата, която ще се прилага от следващата година. 

Според статистиката на агроминистерството към началото на 
2018 г. в България са регистрирани и функционират 260 винарски 
предприятия с общ производствен капацитет 5 833 483 
хектолитра. В последните години се наблюдават по-силно 
изразени колебания и вариации в количествата произвеждано 
вино в България, като се отчита спад в количествата 
произвеждано вино със защитено наименование на произход. 

Това са част от мотивите за въвеждане на новата мярка, като се 
очаква до 2022 година да бъдат подпомогнати най-малко 60 
проекта, включващи инвестиции в материални активи и 
технологии, който да подобряват производствения и 
управленски процес на винарните. 

Допустими за подпомагане ще бъдат различни дейности като 
покупка на нови машини или на оборудване на лизинг, 
включително и на компютърен софтуер. Тук влизат машини и 
оборудване за преработката на грозде, за контрол на 
ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова 
мъст, за контрол на температурата, за преместване на виното в 
избените помещения, за технология, свързана с пенливи вина, за 
бутилиране, етикетиране, опаковане и за управление на 
отпадните води. 

Ще се подпомагат проекти за покупка на бъчви за ферментация, 
съхранение и стареене на виното, в т.ч. и термо-регулиращи 
бъчви, резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство 
и съхранение на вино – стационарни и подвижни, 
автоматизирани стелажни системи за съхранение на бутилирани 
вина, общи разходи, свързани с разходите, включително и 



6 
 

хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, 
придобиване на патентни права и лицензи. Ще се инвеситар още 
в подобряване на енергийната ефективност и намаляване на 
разходите за енергия.  

Освен винопроизводители, вписани в лозарския регистър, по 
тази мярка може да кандидатстват и организации и асоциации на 
винопроизводители или междубраншови организации. 

Периодите за подаване на заявления за предоставяне на 
финансова помощ по мярката се определят ежегодно, като тази 
информация се публикува на Интернет страницата на Държавен 
фонд „Земеделие“, в срок най-малко 15 дни преди началото на 
съответния период. 

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 
600 хиляди евро, като таванът за микро-, малки и средни 
предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията е помощта да бъде до 50 % от стойността на 
действителните разходи за осъществяване на допустимите 
инвестиционни дейности. След приключване на дейностите и 
представяне на разходо-оправдателни документи (фактури) се 
извършват документални проверки и проверки на място, с които 
се гарантира, че извършените дейности по инвестицията 
отговарят на разходите, направени за тях и няма да бъде 
допусната свръхкомпенсация на бенефициера при изплащане на 
финансовата помощ. 

Интензитетът на финансовата помощ се съкращава наполовина 
за винопроизводителите с по-малко от 750 служители или 
оборот, по-малък от 200 милиона евро, и е до 25% от 
действително направените разходи. 

За предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 
милиона евро, интензитетът на финансовата помощ е до 15% от 
действителното направените допустими разходи. 

Източник: Синор.бг 

 

САРА: Зеленчуците ще 
продължат да поскъпват, 
родният зарзават е малко 
 
България е нетен вносител на зеленчуци и това няма да се промени в 
следващите години. Така е прогнозата на д-р Даниела Димитрова от 
Института по аграрна икономика, която тя представи по време на 
форума „Развитие на земеделието и тенденциите на стоковите 
пазари“, който се проведе през тази седмица в столицата. Събитието 
беше организирано от Центъра за икономически изследвания в 
селското стопанство- САРА, подрепен от Фондация „Америка за 
България“ и посолството на Кралство Нидерландия.  

„През последните години имаме много силен внос на домати, като 
нашите очаквания са за увеличаване на вътрешното производство. 
При краставиците обаче стабилно губим пазарни позиции и същото се 
случва при пипера, където има много силен внос на евтина 
продукция от Турция“, каза още експертът по време на форума. 
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При цените тенденцията е за растеж. Вносът има голям относителен 
дял, като в същото време при зеленчукопроизводството цените се 
определят на търговско равнище – при търговците на едро и 
търговците на дребно. Освен това има растящи производствени 
разходи – поскъпват горивата, енергията, както и заплащането на 
труда. Това кара експертите от САРА да прогнозират, че тенденцията 
при цените на зеленчуците ще бъде на нарастване. 

Слабо производство 

Очаква се известно нарастване при производството на 
зеленчуци, най-вече при доматите, но то в никакъв случай няма 

да успее да 
задоволи 

вътрешното търсене, сочат още изводите от анализа на д-р 
Димитрова. Вносът ще продължи да играе голяма роля както за 
покриване на потреблението, така и за консервната индустрия, 
която ще се увеличава. 

Тя е категорична, че естествените природни дадености са много 
важно, но не и и единствено условие за успешно производство. 
Важни са технологиите и иновациите, важен е от гледна точка 
на потребителя на т.нар. български вкус. И всичко това изисква 
засилване на връзката между науката и производството. 

Без инвеститори в оранжериите 

При площите с оранжерийни продукти, които у нас се движат в 
порядъка на 1 000 хектара, не се очакват нови вложения и няма 
индикация за сериозен инвеститорски интерес в тази посока. 
По-скоро ще нараства употребата на капацитета на създадените 
до момента оранжерии. Много бавен ръст при производството 
на краставици и малко по-добър при доматите, като причината 
тук е, че нараства потребителското търсене извън сезона на 
доматите на тяхното производство и в същото време има 
атрактивни цени от гледна точка на производителя. 

Източник: Агрозона 
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ЕК призовава България да вземе 
мерки за качеството на въздуха 
С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна 
на държавите членки Европейската комисия предприема правни 

действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите 
задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията спрямо 
България са в областите Околна среда, Миграция, вътрешни работи и 
гражданство, Мобилност и транспорт и Данъчно облагане и 
митнически съюз. 
 

Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни 
изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. Съдът установи, че 
България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за 
качеството на въздуха (Директива 2008/50/ЕО), като не спазва 
изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в 
атмосферния въздух и за свеждане до минимум на 
продължителността на периода на превишаване на стойностите. 

Макар да отбелязва, че е постигнат известен напредък, Комисията е 
обезпокоена от бавния темп на промените и от липсата на 
координиран подход между органите за опазване на околната среда и 
другите органи на национално и местно равнище. 

 

Освен това Комисията настоятелно призовава България и Чешката 
република да приведат своето законодателство за качеството на 
въздуха в съответствие с европейските правила (Директива 
2008/50/ЕО). Тези държави имат пропуски по отношение на 
въвеждането на няколко разпоредби на директивата в своето 
законодателство, като някои важни принципни разпоредби не са 
отразени правилно в националното право. Комисията изразява 
загриженост относно формулировката в законодателство на България 
и изпраща официално уведомително писмо с двумесечен срок за 
отговор. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 
ФЕСТИВАЛ НА САРМАТА И 
КЮФТЕТО

 

За всички ценители на сармата и кюфтето вече има фестивал. 
Тази година на 8-ми ноември в Генерал Тошево ще се проведе 
Вторият фестивал на сармата и кюфтето. След успешното първо 
издание, което бе открито от Ути и десет доброволки, които 
свиваха сарми за всички гости на фестивала, организаторите 
обещават, че посетителите пак ще могат да си оближат пръстите 
и да заситят своя глад за сарми и кюфтета. 

Фестивала ще бъде съпровождан от музика и конкурси за най-
вкусна сарма и най-вкусно кюфте. 

Кога: 08 ноември 

Къде: Генерал Тошево 

 

 

Интерфуд § дринк 
Международни изложения 

 

Висококачествени продукти, участници от цял свят, стотици 
щандове, състезания и делови контакти. Това е атмосферата на 
най-големите изложения в хранително-вкусовия бранш и 
Хорека сектора - Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон 
на виното, Интерфуд & Дринк и Сихре. В шест изложбени зали 
си дават среща професионалистите, за да покажат най-доброто, 
да предложат качествени продукти и услуги на клиентите и 
бъдещите бизнес партньори. 

Кога: 07-10 ноември 

Къде: София, Интер Експо център 

 

 

 

 




