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У НАС ↓ 

България и страните от 
Вишеградската група с обща 
позиция относно нелоялните 
търговски практики 
България, Румъния, Словения и Хърватия, заедно със страните 
от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и 
Словакия) подписаха  Обща позиция по Предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
нелоялните търговски практики в отношенията между 
стопански субекти по веригата за доставка на храни, 
съобщиха от пресцентъра на министерството на земеделието, 
храните и горите.  

Тя ще бъде 
представена в 
рамките на 

следващото 
заседание на Съвета 
на ЕС по земеделие 
и рибарство. 
„Страните от 
Централна и 

Източна Европа (ЦИЕ) трябва да работят заедно за съвместни 
решения на глобални проблеми“, заяви  заместник-министърът 

на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Тя 
подчерта, че по този начин гласът на Страните от ЦИЕ ще бъде 
чуван и успехът гарантиран. 

Кръстева участва в срещата на високо равнище на министрите на 
земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка 
република, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, 
Словения и Хърватия, която се проведе на 15-16 август 2018 г. в 
гр. Опонице, Словакия. 

Основните акценти в дневния ред бяха: въпроси, свързани с 
пакета от законодателни предложения относно бъдещата Обща 
селскостопанска политика след 2020 г; 

формулиране на стратегическите приоритети на Инициативата 
на страните от Централна и Източна Европа за базирани на 
знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в 
контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ); 

обмен на мнения по темата за укрепването на позицията на 
всички земеделски производители във веригата на доставки на 
храни, чрез справяне с нелоялните търговски практики (НТП). 

Министрите на земеделието на държавите членки от 
разширената Вишеградска група ще присъстват на официалното 
откриване на 45 –тия Международен панаир за селско стопанство 
и храни „Агрокомплекс 2018“, като ще посетят и 13-тото 
Национално панаирно изложение на селскостопански животни. 

Източник: novini.bg 
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Ще има безлихвени кредити за 
общините с одобрени проекти по 
ПРСР 
Общините с одобрени проекти по ПРСР ще могат да ползват 
безлихвени заеми от централния бюджет. Това се налага поради 
факта, че общините бенефициенти по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. са силно затруднени 
да осигуряват собствени средства за междинни и финални 
плащания към изпълнителите по съответен проект, преди 
подаването и одобряването на заявките за междинно и 
окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“. Поради 
факта, че общините бенефициенти по Програмата за развитие на 
селските райони разполагат с малък бюджет и приходи, същите 
срещат затруднение при осигуряването на кредити предоставени 
от кредитни и финансови институции. 

Проекта на постановление на МС за безлихвените заеми е 
публикуван за обществено обсъждане до 16 септември. В 
случаите, когато на общината е наложена финансова корекция, 
за да може да й бъде отпуснат заема е необходимо общината да е 
извършила действителни плащания към изпълнителите по 
съответния проект в размер, равен на стойността на наложените 
финансови корекции със сключеното допълнително 
споразумение към договора за определяне на финансовата 
помощ. Заемът ще се отпуска на общината за извършване на 
междинни или окончателни плащания на разходи по 
изпълнението на съответния проект, се казва в проекто доклада 
на земеделският министър Румен Порожанов. 

 

Общините 
кандидатстват за заеми 
след проверка на ДФЗ 

Размерът на заема, който 
ще се предоставя на 
общината за извършване 
на междинни плащания 
ще е до разликата между 

общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, 
включени в заявките за плащане, и платеното по проекта 
авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“. Предвидено 
е, че общината ще може да кандидатства за получаване на заема 
за извършване на междинно плащане, след проверка на 
изпълнението на одобрена обособена част от инвестицията и 
одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция на междинния размер на безвъзмездната финансова 
помощ по съответния проект. Размерът на заема, който ще се 
отпуска на общината за извършване на окончателно плащане ще 
е до разликата между общия размер на одобрените за финансово 
подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и 
платените по проекта авансово и междинни плащания от 
Държавен фонд „Земеделие“. В тази връзка е предвидено, че 
общината ще може да кандидатства за получаване на заема, след 
проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от 
Държавен фонд „Земеделие” на окончателния размер на 
безвъзмездната финансова помощ по съответния проект. Към 
момента на отпускане на заема Държавен фонд „Земеделие” ще 
е извършил всички проверки по проведените от общината 
бенефициент по ПРСР 2014 – 2020 г. тръжни процедури за избор 
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на изпълнители, ще са наложени финансовите корекции (ако има 
такива), а бенефициента ще е реализирал на 100% дейностите по 
проекта. 

ДДС остава недопустим разход 

В постановлението е посочено изрично, че недопустимите 
разходи за изпълнението на конкретния проект ще се осигуряват 
от общината. С цел яснота е предвидено, че със заема не могат да 
се плащат разходи за данък върху добавената стойност (ДДС), 
тъй като ДДС е недопустим разход съгласно условията на ПРСР 
2014 – 2020 г. 

Всеки месец до 10-то число изпълнителният директор на 
Държавен фонд „Земеделие” ще заявява в Министерство на 
финансите месечен лимит за заеми. Въз основа на представената 
заявка, Министерство на финансите ще залага общ месечен 
лимит за безлихвени заеми от централния бюджет за общините 
по отделна бюджетна сметка в Българска народна банка. Титуляр 
на сметката ще бъде Държавен фонд „Земеделие”. Лимитът за 
безлихвени заеми за всяка община ще се определя от Държавен 
фонд „Земеделие”. Основен момент от механизма за 
предоставяне на заеми от централния бюджет е въвеждането на 
краен срок, в който те ще се предоставят на общините, а именно 
най-късно до 30 ноември на съответната календарна година. Така 
се гарантира, че в рамките на установения едномесечен срок, 
най-късно 15 декември предоставените заеми ще са възстановени 
в централния бюджет, се казва още в доклада. 

 

Източник:АГРОЗОНА 

Стартират теренните 
проверки на физическите 
блокове за кампания 2018 г. 
МЗХГ стартира специализираните теренни проверки на физически 
блокове (ФБл). 

 
Основаната цел е 
да се установи 
дали съответните 
площи във ФБл, 

включително 
всички площи, 
заявени извън 
обхвата на слоя 

„Площи, 
допустими за 

подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за 
подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите 
за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и 
мерки за плащане на площ. 
Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на 
физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за 
идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и техния начин 
на трайно ползване. 
Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните, Областните 
дирекции (ОД) „Земеделие” следва да информират кметовете на 
съответните населени места или друго длъжностно лице от местната 
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администрация за стартиране на теренните проверки и тяхната цел, 
както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за 
подпомагане във ФБл, попадащи в графика за проверка. 
Проверките на ФБл могат да се извършват и без присъствието на 
земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил 
осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че 
е информиран, не присъства по време на проверката по график. 
Списъците с физически блокове, определени за проверка, 
индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация 
от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат 
публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, 
както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и 
всички  общински служби по земеделие в областта. 
В резултат на данните от извършените теренните проверки и 
предстоящата дешифрация на новото самолетно/сателитно 
заснемане, ще бъде определен обхвата на специализирания слой 
„Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018 г. 

Източник: АГРОЗОНА 

До 15 август може да се 
променя начинът на 
стопанисване на нивите 
Промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина 
на трайно ползване на имотите може да се направи в срок до 15 
август. Това става ясно от заповед за прилагане на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. В документа 
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 

определя сроковете и процедурите за създаване на масиви за 
ползване на земеделските земи за 2018 г. и 2019 г. 

В документа е указано как да се прилагат новите разпоредби на 
Закона, с цел улесняване на комасацията на земята. От 
наредбата става ясно още, че в срок до 31-ви юли собствениците 
подават декларация по ППЗСПЗЗ до общинската служба по 
земеделие за местонахождението на имотите, в която посочва 
начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през 
съответната стопанска година. 

В срок до 1 
октомври 

директорът на 
областната 

дирекция 
„Земеделие“ 

издава заповед, с 
която одобрява 

сключеното 
споразумение за 
масивите за 
ползване, а до 10 
октомври те 

трябва да бъдат обявени в кметството, в сградата на общинската 
служба по земеделие и на интернет страниците им. 

Източник: АГРОЗОНА 
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Розопроизводителите 
получиха близо 2 млн. лв. 
субсидии 
Държавен фонд „Земеделие“ изплати на розопроизводителите 
близо 2 млн. лв. по схемата на минималната държавна помощ de 
minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, съобщават от 
пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ). 

 
Субсидиите са 
преведени на 852 
земеделски стопани. 
Подпомагането се 
предоставя на площ и е 
за покриване на част от 
разходите по 
отглеждане на 

културата маслодайна роза.  

Ставката в размер на 515 лв. на хектар е определена от МЗХГ 
след подаване на всички заявления за участие по схемата. 
Общият размер на помощите de minimis, които един земеделски 
стопанин или предприятие може да получи е до левовата 
равностойност на 15 хил. евро ( 29 337,45 лв.) за период от три 
последователни данъчни години. 
 

Източник: Economic.bg. 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Международен фестивал на 
фолклорната носия Жеравна 
2018 

Международният фестивал на 
фолклорната носия се 
провежда в местността 
Добромерица край Жеравна 
през първата събота и неделя 
след Голяма Богородица. Всеки 
желаещ да присъства на 
фестивалната територия 
задължително трябва да е 

облечен във фолклорна носия (автентична, сценична или 
стилизирана). Мъжете може да са и с войводски или четнически 
облекла, както и в старинни военни униформи и оръжия. Допускат се 
и облекла от самото начало на ХХ век, също и свещенически одежди. 
Разрешени са и фолклорни носии, традиционни за други народи и 
държави. Ако не сте могли да си осигурите носия, при входа на 
фестивала можете да си закупите или получите под наем. 

Кога: 17-19 август 

Къде: Местност Добромерица, Жеравна 
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XI Културен форум 
„Панагия“ – Въздигане на 
хляба 
В средата на месец август е „Успение на Пресвета Богородица“ и 
Кюстендил отбелязва „Панагия“ – Въздигане на хляба. „Панагия“ е 
името, с което се нарича Богородица, въздигането и 
обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане 
заедно. „Панагия“ е практиката, съхранена от дедите ни и донесена до 
наше време. Празникът се провежда около църкви и параклиси, 

посветени на „Успение 
Богородично“, и е културна 
изява за представяне на 

българската православна 
традиция и черковно 
художествено и певческо 
изкуство. Организират се 
художествен пленер, 
иконографската изложба; 

изложението на питите, обред, посветен на „Панагия“. 
Дни преди Успение Богородично се представя традицията 
по замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница. 
Освещава се житото, предметите свързани със замесването са 
изпълнени със сакралност. „Жената-майка“ учи и предава тайнството 
на най-личните момичета. 
В Регионалния исторически музей – Кюстендил ще бъдат изложени 
ръчно омесени пити, които жените месят с молитва за добруване и 
украсяват с фигури от самото тесто. В този хляб е вплетена 

вяра, майсторство и автентичност – такива, каквито са предавани от 
майки на дъщери, от род в род. На 15 август по традиция жените в 
Кюстендил месят хляб с молитва за добруване, украсяват ги с фигурки 
от самото тесто, изразяващи най-значимите идеи от бита и ги занасят 
в храма с благодарност към Богородица. 

Кога: 14-15 август 

Къде: гр. Кюстендил 

 

 

 




