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БРЮКСЕЛ↓ 

Брюксел отпусна 250 млн. 
евро за схемите за програмите 
за мляко и плодове в училище 
В началото на седмицата и малко преди старта на учебната 
година в редица 
европейски 
страни, ЕК 
одобри 
отпускането на 
почти 250 млн. 
евро за 
програмите за 
плодове и мляко 
в училище, 
информира 
topagrar. През 
миналата година 
в програмите в които ЕС ежегодно отпуска  150 млн. евро за 
плодове и зеленчуци и 100 млн. евро за мляко и млечни 
продукти. са се включили над 30 млн. деца . По-голяма част от 
избора на хранителни продукти в отделните страни членки се 
ориентира към предлагане на  свежите сезонни плодове и 
зеленчуци, както и такива с регионален произход и произведени 

по биологичен път, като се търсят възможно най-къси вериги на 
доставки 

Източник: Nivabg.com 

 

У НАС↓ 

ДФЗ приема проекти по 
мярката за неземеделски 
дейности 

 

От фонд „Земеделие” съобщиха, честартира приемът по една от 
мерките (6.4.1) за неземеделски дейности. В зависимост от вида 
на заявените дейности за подпомагане, кандидатите по нея ще 
могат да подават проекти по три процедури.  
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Това са: инвестиции, насочени към развитие на занаяти, 
инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други 
неземеделски дейности и инвестиции за производство на 
продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за 
трите процедури е  68 млн. евро. 

Кандидатите по процедурите могат да искат разяснения по 
документите по условията за предоставяне на финансова помощ 
в срок до три седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване  @mzh.government.bg. 

По многогодишната финансова рамка всяка страна от ЕС има 
различни претенции и ще бъде голям успех, ако преговорите 
приключат до април 2019 г., каза земеделският министър. На 
този етап повечето от държавите в ЕС изразяват позиция, че 
предложените от ЕК тавани на субсидиите трябва да са 
доброволни и всяка страна след анализ да взема решение за 
размера им. България настоява и в ОСП да бъде поне запазен или 
увеличен процентът на т.нар. обвързана подкрепа и да продължи 
прилагането на преходната национална помощ. В дискусията 
участваха и зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от 
земеделското министерство. 

Източник: Nivabg.com 

 

 

188 кандидати класирани по 
горската подмярка 8.6 
Приключи предварителното класиране на проектите по подмярка 
8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията с горски продукти“. Класирани 
са  188 кандидати, като един от проектите е с 0 точки, а над десет 
са получили максималните 90 точки. 

    Всеки кандидат може да провери заявените и присъдени точки 
след предварителната оценка по критериите за подбор. При 
извършване на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се е 
придържала стриктно към утвърдените условия за 
кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на 
земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ 
орган на ПРСР 2014 – 2020 година. 



3 
 

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-
малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, 
могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на 
ПСРС по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските 
производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящите 
списъци. 

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 
процедурата за подбор чрез ИСУН по подмярка 8.6 е 18 000 000 
евро. 

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

• предварителна 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 
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“); 

• техническа и финансова оценка; 
• издаване на оценителен доклад. 

 

Източник: Агрозона 

 

Приемът на проекти по 
мярката за групи 
производители приключва 
утре 
До 17.30 часа на 4 септември продължава приемът на проекти по 
мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ 
от ПРСР 2014-2020. Срокът беше удължен със заповед на зам. 
министърът на земеделието Лозана Василева преди две седмици. 

По тази мярка допустими кандидати са групи или организации 
на производителите, чиито членове произвеждат продукти в 
някои от следните сектори – зърнено-житни култури, 
медицински и етерично-маслени, технически култури, с 
изключение на тютюн, зърнено-бобови, картофи, мляко, месо, с 
изключение на риба и аквакултури, мед, винено грозде, яйца, 
плодове и зеленчуци. 

Максималният размер на годишната финансова помощ за всяка 
група или организация на производители не може да надвишава 
левовата равностойност на €100 хил, като подпомагането трябва 
да бъде намаляващо. Общият размер на средствата, които могат 
бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени 
проектни предложения е 14 793 043,82 лв. 
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Поне четирима 
членове е 
необходимо да 
има една група на 
производители, за 
да кандидатства 
за финансова 
помощ по мярка 
9. Всяка година те 
трябва да 
предлагат на 
пазара собствена 
продукция на 
стойност не по-
малко от 25 хил. 
лв. В 
организацията на 

производители 
трябва да има най-малко шест членове, които предлагат за 
търговия продукция за минимум 50 хил. лв. Членовете на групата 
или организацията трябва да са производители на земеделски 
продукти, за които групата/организацията кандидатства за 
признаване и подпомагане. 

Допустими за подпомагане са проекти, които са получили най-
малко 10 т., според критериите за подбор и тяхната тежест. 
Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 г. от 
датата на признаването на групата/организацията само при 
коректно изпълнение на представения бизнес план. 

Източник: Агрозона 

 

Стартира прием на проектни 
предложения по подмярка 
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“ от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода за 
периода 2014 - 2020 г. 
т днес (5 септември) стартира приема на проектни предложения 
по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“ от ПРСР 2014-2020, за инвестиции на територията на 
селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани 
и микропредприятия. 

 

Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни 
предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида 
на заявените за подпомагане дейности, както следва - 
инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за 
развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски 
дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са 
включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на 
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Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в 
размер на 68 млн. евро. 

 
Насоките за кандидатстване по трите процедури са публикувани 
в Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 
(ИСУН), чрез 

която 
кандидатите 

следва да 
подават и 

своите 
проектните 

предложение 
до 17.30 часа 
на 07.12.2018 
г. 

 
Кандидатите по процедурите могат да искат разяснения по 
документите по условията за предоставяне на финансова помощ 
в срок до три седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване на следния електронен адрес: 
rdd@mzh.government.bg. Разясненията ще се публикуват на 
електронната страница на МЗХГ, РА и на страницата на ИСУН в 
срок до две седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване. 

Източник: МЗХГ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Рибен фест Царево 
За осми пореден път Община Царево ще ни нагости с рибена 

чорба, миди и 
още морски 
ястия на 8-ми и 
9-ти септември 
за „Рибен фест 
Царево 2018“. 
Фестивала се е 
превърнал в 
емблема за 
града и 

кулминационно закрива летния сезон. 

Всяка година има много кулинарни изненади и състезания, 
концерти на известни изпълнители и групи и завършващи с една 
огромна заря в последния ден на фестивала. 

С бира в ръка заповядайте да опитате от най-вкусните морски 
ястия, които Българското Черноморие може да предложи. 

Кога: 08-09 септември 

Къде: гр. Царево  

 



6 
 

Фестивал на чушките, 
доматите, традиционните 
храни и занаяти – Куртово 
Конаре 
Традиционният Фестивал на чушката, домата, традиционните 
храни и занаяти – Куртово Конаре Фест ще се проведе тази 
година на 8-ми и 9-ти септември. Фестивалът се провежда всяка 
година през втория уикенд на месец септември, когато има най-
голямо изобилие на домати, чушки и лютеница. 

Събитието се провежда от 2009 г. 
и с годините се превръща в един 
от най-популярните фестивали в 
страната. Част от фестивалната 
програма са образователни 
програми, лекции, пленери, 
базари, кулинарни дейности, 
много музика /джаз, рок, блус, 
етно, фолклор/ и конкурса 
„Царица на лютеницата“. 

Целта на Куртово Конаре Фест е да подкрепи местният поминък, 
а създадения собствен облик и формат на събитието съчетава 
традиционното и съвременното изкуство в едно. 

Кога: 08-09 септември 

Къде: с. Куртово Конаре 

Фестивал на домашната 
ракия и рок музиката „Ракия-
магия“ – с. Ганчовец 

Фестивалът на домашната 
ракия и рок музиката „Ракия-
магия“ се провежда в село 
Ганчовец, община Дряново на 
8 септември. Идеята за 
тридневния фестивал се 
ражда при заснемането на 
документален филм в селото. 
След това „Ракия-магия“ се 
превръща в очаквано събитие 
за жителите на с. Ганчовец и 
околността, както и за всички 
ценители на най-българското 

питие и на блус и рок музиката, се казва в сайта на общината.Над 
50 избрани домашни ракии се състезават за престижното първо 
място и традиционната награда – 50 литрово буре. С жури 
професионално се оценяват качествата на ракията, като се 
определят 10 финалисти. От тях, на втори кръг се избират първо, 
второ и трето място, като на състезателите се връчват престижни 
награди и грамоти. За първи път се провежда през 2008 година. 

Кога: 07-09 септември 

Къде: с. Ганчовец  

 




