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ОТ БРЮКСЕЛ ↓ 

Брюксел одобри 1,5 млн. евро 
техническа помощ за 
България 

ЕК одобри 1,5 
млн.евро теническа 
помощ за България, 
съобщи БНР, 
позовамайки се на 
пресинформация от 
Брюксел. Помощта е 
за спроекти свързани 

с необходимите 
реформи за 
присъединяването на 
страната ни към 

валутно-курсовия механизъм ERM II. Става дума за реформи, свързани 
с процедурите по несъстоятелност, подобряването на съдебната 
инфраструктура и на корпоративното управление на държавните 
предприятия. 

Източник: Nivabg.com 

 

ЕС променя правилата за 
регистрация на вината за 
географски указания  
ЕС ще въведе два нови регламента , с които да опрости 
идентификацията на вина като географски указания , съобщава 
AG Press.eu. Процедурите за регистрация и изменение на 
географски указания  ще бъдат рационализирани и съгласувани с 
други сектори на храните, а отговорностите, свързани с 
промените в продуктовата спецификация, ще бъдат изяснени 
както на национално, така и  на европейско равнище. 
Регистрацията на вината ще се опрости чрез изясняване на 
географската връзка която се изисква. По-рано заявителите на 
вина, които искаха да бъдат регистрирани за  географски 
указания, трябваше да посочат  подробности за географския 

район, характеристиките на 
продукта, свързани с 
географската среда, и 

причинно-следственото 
взаимодействие между двете. 
С новите правила 
заявителите ще трябва само 
да опишат причинно-

следствената връзка между географския район и 
характеристиките. 
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При бъдещи процедури заявленията ще се разглеждат от 
страните членки, а комисията ще се съсредоточи само върху 
трансгранични въпроси, ако възникнат такива в процеса на 
регистрация на вината. Срокът на процедурата по 
идентификация на вината като географско указание се определя 
на максимум шест месеца. По-рано цялата процедура е отнемала 
понякога повече от година. 

Новите правила включват и възможността за предоставяне на 
временни изменения в спецификацията на продукта. Това може 
да се използва в случай на задължителни санитарни и 
фитосанитарни мерки, природни бедствия или неблагоприятни 
климатични условия, официално признати като възпрепятстващи 
предприемането на определени производствени стъпки в 
географския район. 

Източник Sinor.BG  

У НАС ↓ 

Двойно застъпените площи 
намаляват за четвърта 
поредна година 08.08 
   За четвърта поредна кампания се запазва тенденцията, общият 
размер на застъпената площ и броят на земеделските стопани, 
които са ги очертали, да намаляват значително. Това сочат 
данните от приключилите кръстосаните проверки в ДФ 

„Земеделие“ за Кампания 2018. За настоящата кампания са 
установени застъпвания в заявленията на 9 456 кандидати с обща 
площ 5 457 ха. За сравнение - за Кампания 2017 стопаните със 
застъпени площи са били с 1 000 повече, а общият размер на 
двойно декларираната площ е над 6 000 ха. 

 ДФ „Земеделие“ уведомява земеделските стопани, кандидати по 
схемите и мерките за директни плащания, че започва 
процедурата по изпращане на уведомителните писма за 
установените застъпвания. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за 

условията и реда за 
подаване на 
заявления по 
схемите и мерки за 

директни 
плащания, в срок до 
20 работни дни от 
получаването на 

уведомително 
писмо, но не по-
късно от 1 декември 

2018 г., кандидатите трябва да се явят в съответната областна 
дирекция на ДФ „Земеделие“. Там следва да представят 
документи, доказващи правото за ползване на застъпените 
площи. 

  Земеделските стопани имат възможност да направят справка за 
застъпванията за Кампания 2018 и какъв е размерът на двойно 
декларираните площи в секция „Система за индивидуална 
справка по Директни плащания". Платформата се намира на 
сайта на ДФ „Земеделие”. 
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   Кандидатите, които са направили електронна справка в сайта 
на ДФ „Земеделие” и са установили, че в декларираните от тях 
площи има застъпвания, могат да подготвят документите, 
доказващи правото за ползване на земите, и да ги представят в 
областните дирекции на ДФЗ и преди връчването на 
уведомително писмо. 

  

Източник: ДФ „Земеделие“-РА 

Одобрени са още 92 проекта 
за 83 млн. лв. от първия 
прием по подмярка 4.2/ 08.08 
  С четвъртата нотификация на ПРСР на ЕК от 18.05.2018 г. 
бюджетът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ от ПРСР 2014 - 2020 г. беше увеличен с 
близо 97 млн. лв. (49.5 млн. евро). С допълнително 
прехвърлените средства беше осигурена възможност за 
последваща обработка на общо 125 заявления за подпомагане, 
получили под 55 точки до 46 точки включително по критериите 
за подбор от приема от 2015 г. След проверка за допустимост са 
одобрени 92 проекта за 166 млн. лева и обща стойност на 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 83 млн. лв. за 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти.  

За останалите 33 проекта са постановени откази за 
несъответствие с 
критериите за 
допустимост или са 
оттеглени по молба 
на кандидатите. 

  Целта на подмярка 
4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е 
повишаването на икономическата ефективност и 
конкурентоспособност на предприятия от хранително-
преработвателната промишленост, подобряването на качеството 
и безопасността на храните, както и постигане на съответствие 
със стандартите на ЕС. 

 Източник : ДФ „Земеделие“-РА 

 

НССЗ изготвя безплатни 
проекти по подмярка 4.1.2 
06.08.18 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предлага 
на фермерите да им съдейства с безплатно изготвяне на 
проектни предложения по подмярка 4.1.2.  
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„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 
подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода (ПРСР) за 2014 – 2020 г.,  

От службата припомниха, че 
приемът на проектни 
предложения по подмярката 
започна на 20 юли, а крайният 
срок за подаване на проектни 
предложения е 17:30 часа на 
22 октомври тази година. 
Финансово подпомагане по 
подмярка 4.1.2 може да се 

получи за проекти в направленията: 

– Преструктуриране и развитие на наличните материални 
мощности в стопанствата; 
– Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за 
повишаване качеството на произвежданата продукция; 
– Опазване на компонентите на околната среда; 
– Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване 
на условията в земеделските стопанства. 

Общият размер на средствата, които могат да бъдат 
предоставени по процедурата за всички одобрени проектни 
предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер 
на общите разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., а 
за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв. 

Изготвянето на проектите по подмярка 4.1.2 от НССЗ е в 
рамките на консултантските пакети, които Службата предоставя 

по подмярка 2.1.2. Те се предоставят на малките земеделски 
стопанства напълно безплатно шест основни консултантски 
пакета. Желаещите могат да подадат заявление за услугата във 
всеки от Териториалните областни офиси на НССЗ. 

Службата предлага съдействие и при подаването на проектните 
предложения в новата електронна платформа Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 
2020) , допълниха от НССЗ. 

 

Източник : Проджект Медия 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празник на курорта, 
минералната вода и Балкана 
Традиционният празник, с който всяка година се отдава почит 
на целебната минерална вода и красивата природа се провежда 
през втората седмица на м. август, тържествата и изявите 
продължават 7 дни.  
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В рамките на празничната 
програма се организират:  

• Детско шоу,  
• Състезание за деца по 
майсторско управление на 
велосипеди,  
• Конкурс за детска 
рисунка върху асфалт,  
• Рок-концерти, 

фолклорни концерти,  
• Алея на занаятите,  
• Пленер по живопис с участието на художници от 

региона,  
• Турнири по футбол и волейбол,  
• Състезание по спортно ориентиране,  
• Концерти на популярни изпълнители,  
• Фолклорен празник „Балкана пее“. 

Кога: 06-12 Август 

Къде: с.Вършец 

 

 

 

 

 

54-ти Традиционен събор 
„Люлин планина”, Горна 
Баня 
За 54-и път читалище „Пробуда-1926“ в Горна Баня и район 
„Овча купел“ организират 
Традиционния събор „Люлин 
планина“ на 5 август от 11 часа 
на Манастирски /Бонсови/ 
поляни. През целия ден ще има 
богата културна програма и 
представянето на българо-
английската книгата „София: От 
7 извора вода“ е част от 
празника. Това е петият 
минерален извор, описан в 
творбата, където се представя 
проектът на „Яна тур“, 
финансиран от Дирекция „Култура“ на Столична община. След 
представянето на книгата до Централна Баня, в Равно поле, в 
Банкя и Княжево, дойде ред на една от най-популярните и 
лечебни води на столицата – тази в Горна Баня. 

Кога:05 Август 

Къде: Манастирски поляни (Бонсови) Горна Баня 

 




