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БРЮКСЕЛ↓ 

Отпускат 1.3 милиона евро за 
борбата с двойните стандарти 
Комисията по бюджети на Европейския парламент (ЕП) одобри 
1.26 милиона евро за борба с двойните стандарти в ЕС по 
искане на евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков. 
Поисканите средства ще бъдат използвани за изпълнението на 
пилотния проект, предложен от тях и одобрен от Европейската 

комисия с 
максимална 

оценка. 
Основната цел 
е, чрез 

провеждането 
на мащабни 
изследвания на 
територията на 

всички 
държави-

членки, да 
бъдат разкрити 

подвеждащите и нелоялни търговски практики. 

 

Двойните стандарти при продуктите, както хранителните, така и 
нехранителните продукти се забелязва повече от 10 години. Едва 

този месец обаче Брюксел призна официално за наличието на 
проблема. Предложението на евродепутатите ни допълнително 
ще допринесе за укрепването на органите за защита на 
потребителите. Именно осигуряване на еднакво ниво на защита 
на човешкото здраве и интереса на потребителите, както и за 
цялостното ефективно функциониране на единния европейски 
пазар. 

Пилотният проект на двамата евродепутати е продължение на 
работата им в сферата на премахването на двойните стандарти 
при храните, по която те работят вече от няколко години. Той е и 
продължение на писмения им въпрос към Европейската комисия, 
зададен в края на лятото на 2017 г. по същата тема, както и на 
работата им по доклада на ЕП относно двойното качество на 
продуктите в единния пазар, пише Новини. 

„Гласуването днес бе ключово. Отпуснатите средства ще бъдат 
използвани, за да финансират проучвания, целящи 
установяването на съществуващи, но непризнавани нередности, 
като нелоялни търговски практики, продукти с еднаква опаковка, 
но различно съдържание, а много често и несъпоставими цени, 
различно третиране спрямо потребителите от различните 
държави-членки и пр.“, коментира резултата от гласуването 
Емил Радев. 

Източник:Агрозона 
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У НАС↓ 

Порожанов: Следващите 
месеци ще са важни за 
финализиране работата по 
новата ОСП 
” Следващите месеци ще са важни за финализиране на работата 
ни по ОСП, като не изключвам този процесда обхнане дори 
хърватскотопредседателство на ЕС.  Ние нямаме проблеми по 

отношение на 
приемствеността 

между българското 
и австрийското 
предсезателство, и 
това е процес, 
който сме 
обсъждали заедно с 
Естония и Австрия, 
и който се 
контролира от 

Брюксел”, това каза пред  български журналисти аграрният 
монистър Румен Порожанов малко преди началото на срещата 
между министрите на земеделието от ЕС в двореца Хоф в 
Австрия.  

Той допълни, че темата за подпомагането на фермерите претърпели 
щети от засушаването  през тази година е по-скоро предмет на 
национално обсъждане от всяка страна членка, която да определи 
съответните пакети от компенсации, така както вече е 
направила  Германия. 

Източник: Nivabg.com 

България ще получи 5,3 млрд 
евро за периода 2014-2020 г. по 
ОСП 
„За програмния перод 2014 -2020 г. България ще получи общо 5,3 
млрд. евро по линия на Общата селскостопанска полика“, заяви 
Симеон Кузманов, експерт в дирекция „Директни плащания и 
идентификация на земеделските парцели“ към МЗХГ по време на 
семинар по тема „Подпомагане на агросектора и развитието на 
селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 
2019 г.“, който се преведе в гр. Добрич. Семинарът се организира по 
проект на Асоциацията на земеделските производители в България – 
„CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна 
дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към 
Европейската Комисия. 
Куманов посочи, че средствата се разпределят по два стълба на ОСП. 
„Първият стълб включва Директните плащания и пазарната подкрепа, 
по които подпомагянето е на 100%. Вторият стълб обхваща 
подмерките от Програмата за развите на селските райони, които имат 
инвестиционен насоченост и самоучастие от страна на кандидатите.“ 
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 В момента се провеждат дискусии за бъдещето на ОСП през 
следващия програмен период, допълни ощетой в представянето си. 
Очаква се програмите,схемите и мреките на ОСП да бъдат насочени 
към развитието на малките и средните стопанства и младите хора. 
Сред приоритетите на нашата страна е запозване на елементите на 
настоящия програмен период. 
Венислава Бояджиева, експерт в дирекция „Развитие на селските 
райони“ към МЗХГ представи мерките за подпомагане на 
земеделските стопани и предприятията по ПРСР (2014-2020 г.).  

В презентацията си тя акцентира на подмярка 6,4,1 -„Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности“ , която е отворена в момента. 
Бояджиева обясни, че общият бюджет на подмярка е разпределен на 
целеви приеми. Така например по Процедурата за „Развитие на услуги 
във всички сектори и други неземеделски дейности“ за 
микропредприятия, които не са земеделски стопани е определен 
бюджет от 16 800 000.00 евро, за земеделски стопани – 11 200 000.00 
евро, а за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за 
проекти с включени дейности, свързани със „Социални грижи с 
настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“ и 
„Дневни грижи за малки деца“ – 7 000 000.00 евро. 

 
По Процедурата за “Производство на продукти, които не са включени 
в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския 
съюз” за микро предприятия, които не са земеделски стопани е 
заделен бюджет от 18 000 000,00 евро,а за земеделските стопани – 12 
000 000,00 евро. При процедурата за развитие на занаятите няма 
разпределение. Целта е средствата да бъдат насочени и инвестирани 
за услуги и производства, които реално да развият селските райони и 
да доведат до подобряване на качеството на живот в тях. Повече 
детайли по отношение допустимите дейности и подготовката на 

проектни предложения за кандидатстване по подмярка 6,4,1 
представи Христо Панайотов, експерт по ПРСР към „Агробизнес 
Консултинг“ ЕООД. Той акцентира върху докуметите нужни за 
подаване на преложението на бенефициера, както и върху критериите 
за оценка. 
По време на семинара д-р Светла Тодорова, директор на 
Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р 
Георги Павлов“ (ПГВМ), гр. Добрич представи добра практика по ОСП. 
В представянето си, тя обясни че тяхното учебно заведение 
кандидатства и получава средства по линия на Директните плащания. 
„Това е възможност за нас да поддържаме материално техническата 
си база, с оглед на специфичните диспицлини, които се изучават при 

нас – 
“Ветеринарен 

техник” 
“Техник-технолог 
на качеството на 
храни и 

напитки”, 
“Ветеринарен 

лаборант” и 
“Пчеларство”. 

Подкрепата, 
която 

получаваме ни помага за отглеждането на собствената ни база с 
животни, които наброяват 55-65 говеда в различни възрастови групи. 
Тодорова посочи, че те разполагат и с обработваема земя 
предоставена им от ДПФ -1248 дка и общинско пасище за животните 
68 дка. 
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“Всичко това ни мога да подготвим учениците си една високо ниво, за 
да бъдат конкуренти на пазара на труда или подготовката да им даде 
едно добро начало за стартиране на собствен бизнез в земеделския 
сектор. 
Проектът и дейностите, които ще се изпълняват бяха представени от 
Ивайло Тодоров, ръководител на проекта от страна на Асоциацията. 
Пред адиторията, той посочи че дейностите по проекта имат 
информативен характер и са насочени към по-добро запознаване с 
подкрепата и мерките, които се предоставят по линия на ОСП за 
страната ни. Събитията са насочени към фермери от всички браншове 
на сектора, преработватели и производители на храни, предприемачи 
в селските райони, работещи в сферата на образованието и учащи, 
малки и средни предприятия, представители на неправителствени 
организации, представители на регионална админстрация, 
специализирани медии и др. В рамките на проекта се акцентира на 
събития, които да привлекат повече младите хора, които да научат 
повече и да се запознаят отблизо със земеделския бизнес. По проекта 
ще се проведат: семинари, отворени дни – „Виж как го правим ние“, 
семинари със студенти от университетите, национална среща на 
земеделския сектор, участия с информационен щанд на изложения и 
1 фестивал, които ще бъде под надслов „От българско по българско“, 
обясни още Ивайло Тодоров. 

Източник: www.osp.bg 

 
 

Румен Порожанов взе участие в 
неформалното заседание на Съвета 
на ЕС по земеделие и рибарство 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
взе участие  неформалното заседание на Съвета на ЕС по 
земеделие и рибарство, което се проведе в периода 23–25 
септември 2018 г. във Виена, Австрия. 

Дискусията на министрите се фокусира върху документ, 
изготвен от Австрийското председателство на Съвета на ЕС, 
относно приоритетните инструменти на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) за обезпечаване на селскостопанското 
производство в целия съюз предадоха от пресцентъра на 
министъра. Разисквания имаше и върху ролята на ОСП за 
адекватна подкрепа на фермерите в усилията им да произвеждат 
висококачествена и безопасна храна. 

Министър 
Порожанов 
обърна внимание 
на запазване на 
възможността за 
прилагане на 
преходна 
национална 
помощ и след 2020 
г. с цел поддържане 
стабилността в 
подкрепата на земеделските стопани. Прекратяването й би могло 
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да доведе до фалити при част от земеделските стопани в 
България. 

В отговор на поставените от Председателството въпроси, 
министър Порожанов заяви, че прилагането на обвързани 
плащания с още по-широк обхват и по-голям финансов ресурс ще 
има положителен ефект за поддържането и развитието на 
жизнеспособни селски райони. 

Прилагането на инвестиционна подкрепа чрез ПРСР ще 
допринесе за увеличаване на конкурентоспособността на 
стопанствата, като едновременно с това ще спомогне за 
развитието на биологичното земеделие, енергийната 
ефективност и иновациите в селското стопанство, както и за 
стимулирането на процеса на обновяване на поколенията. 

Източник: Sinor.BG 

До момента са одобрени 161 
доставчици на плодове и 
мляко в училищата  
В ДФ „Земеделие“ до момента са одобрени 161 кандидати по 
Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и 
млечни продукти.  

     В периода 01 май – 06 август 2018 г. се проведе прием на заявления 
за одобрение на заявители по училищните схеми за доставка на 
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. По време на приема 

нормативната уредба беше променена. Бяха въведени нови 
изисквания към училищата, както и нови критерии към заявителите. 
Наред с това беше вменено задължение на ДФ „Земеделие“ за 
прилагане на служебен избор на заявители, в случаите, в които 
директорите на учебните заведения не са спазили критериите за избор 
на доставчици по схемите. По тази причина, паралелно с разглеждане 
на заявленията за одобрение, във фонда бяха класирани и 
доставчиците, съобразно заложените изисквания в Наредбата за 
условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и 
зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. 
Доставчиците са заявили, че искат да обслужват 3 518 учебни 
заведения по схемата „Училищен плод“ и 3 475 училища и детски 
градини по схемата „Училищно мляко“. 

     По схема „Училищен плод“ са подадени 211 заявления, а по схема 
„Училищно мляко“ те са 157. Останали са за обработване само 
заявления, по които се чака отговор на изпратени писма от ДФ 
„Земеделие“ до доставчиците, в които те трябва да предоставят 
допълнителна информация. Въз основа на отговорите чакащите 
заявления ще бъдат приключени с акт на одобрение или с отказ за 

участие в схемите. 

 Списъците на одобрените 
до момента заявители с 
посочените училища за 
доставка и одобреният брой 
доставки е публикуван на 
официалната страница на 
ДФ „Земеделие. 
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     ДФ „Земеделие“ обръща внимание на всички одобрени заявители, 
че следва да валидират график за датите на доставка в съответната 
областна дирекция на ДФ „Земеделие" чрез създадената онлайн 
платформа. Когато доставчиците по схемата са двама, те трябва да 
изготвят и да представят съвместен график, в съответствие с броя на 
доставките на всеки от тях, съгласно акта за одобрение. За улеснение 
на сайта на Министерство на образованието и науката, са публикувани 
ваканциите и неучебните дни за 2018/2019 година. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 

 

До 31 октомври 2018 г. 
животновъдите доказват 
реализираното мляко и 
разпределението на телетата 
От 5 до 31 октомври 2018 г. животновъдите, които са кандидатствали 
по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г., трябва да 
докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са 
произвели. В същия период се подават и декларации за 
разпределение на новородените и регистрирани телета в 
стопанството. За целта се подават документи по образец в областните  
дирекции на ДФ „Земеделие“. 

    Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва по четири 
схеми, чиито изисквания са разписани в чл. 19, 19а, 23 и 24 от Наредба 

№ 3 от 2015 г. Те са: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави 
– (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под 
селекционен контрол- мляко (ЕЖСК), Схема за обвързано подпомагане 
за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с 
направление мляко – (ДПЖСК), Схема за обвързано подпомагане на 
биволи. 

    Само бенефициентите, които са кандидатствали едновременно по 
Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници 
(СМКЮ) и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под 
селекционен контрол - месо (ЕЖСК), трябва декларират 
разпределението на новородените и регистрирани телета в 
стопанството за периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2018 г. 
( изискване по чл. 27а, ал. 8 Наредба № 3 от 17.02.2015 г.) 

За кандидати, които 
имат само една заявена 
схема от следните: 
СМКЮ, ЕЖСК (месо) или 
ДПЖСК (породи за 
месо), не се изисква 
подаване на декларация 
по чл. 27а, ал. 8 от 
Наредба № 3 от 2015 г. 

    Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат 
регистрирани в ЖО на кандидата от датата им на раждане и това да е 
отразено в Системата за идентификация и регистрация на животните 
на БАБХ. 



7 
 

    Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образец с електронен 
опис на документите от сайта на ДФЗ. Стопаните трябва да предоставят 
и заверени копия на документите, доказващи реализацията на 
продукцията си. Те следва да бъдат издадени от съответния 
земеделски производител или от изкупвача на продукцията. 

    При попълване на описа кандидатите трябва да използват 
съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като 
физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към 
приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното 
попълване. Попълненият опис по образец се подава на хартиен и 
електронен носител. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ↓ 
Фестивал на баницата – 
Кърджали 
От 28-ми до 30-ти септември в Градската градина на гр. Кърджали 
ще се състои петото издание на Фестивал на баницата. Организатор на 
събитието е областният управител Никола Чанев с партньори 
Министерство на туризма, Жени-ГЕРБ, Младежи ГЕРБ и Сдружение 
„Омега“. 

Целта на фестивала е да популяризира Кърджалийска област като 
туристическа дестинация. „Възраждаме традициите и градим мост 

между минало, 
настояще и 
бъдеще”, обобщи 

областният 
управител Никола 
Чанев. 

Фестивалът на 
баницата  вече има 
свой талисман – 
кукла с носия, 

чието име предстои да бъде избрано. 

 

Кога: 28-30 септември 

Къде: Градска градина, град Кърджали 



8 
 

Празник на плодородието 
„Кардамска есен“ 2018 
Празник на плодородието „Кардамска есен“ ще се състои в село 
Кардам. Проявата се организира за трета поредна година от 
кметството в селото и Народно читалище „Пробуда-1941”. 

Идеята на 
организаторите 
е да се даде 
възможност на 
всички местни 
жители да 
подредят свои 
щандове с 
плодове, 
зеленчуци, 
пчелни и 
млечни 

продукти, домашни ястия и напитки, а на самодейните 
колективи да участват със свои музикално-танцови изпълнения. 

 

Кога: 30 септември 

Къде: с. Кардам 

 

 

Фест на фермерските пазари 
2018 
Над 100 производители от цялата страна с чиста храна и напитки, 
натурална козметика, произведения на изкуствата и занаятите ще се 
представят в рамките на фестивалния ден и ще споделят опит, знания, 
умения и емоцията от това да са сред съмишленици и ценители. 
Ако вече сте ни навестявали – знаете какво да очаквате. Ако ще ви е за 
пръв път – отделете си време, за да обиколите, разгледате, опитате и 
разпитате, както и средства и количка, за да замъкнете вкъщи всички 
съкровища, които ще сдобиете в деня. 

 
Ще ви очакваме в последния ден от септември, между 11 и 18 ч. в 
пространството пред театър София и прилежащите алеи :)Фермерският 
фестивал в София събра десетки столичани пред сергиите на фермери 
от цялата страна. 
Сред тях освен плодове и зеленчуци, има краве, овче, биволско и козе 
сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и 
сиропи, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, ядки, печена тиква и 
тиквени семки, био вино, био оцет, био чай, био гъби шийтаке, пресни 
и сушени билки и подправки, козметика, цветя… 

Столична община организират за пета поредна година Фест на 
фермерските пазари в парка Заимов в пространството пред театър 
София! 

Кога: 30 септември 

Къде: парка Заимо




