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Брюксел↓ 

ЕК одобри нова държавна 
помощ за сертифициране на 
стопанства в сектор „Плодове и 
зеленчуци“ по стандарта 
GLOBALG.A.P 
Европейската комисия одобри нова държавна помощ „Помощ за 
сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по 
стандарта  GLOBALG.A.P.”, с номер в публичния регистър на 

държавните 
помощи - 

SA.52178 
(2018/XA). 

Схемата е 
разработена и ще 
се прилага по 
предложение на 

браншовите 
организации в 
сектор „Плодове 
и зеленчуци“. 

 
Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за 
въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира 
процесът по производство на качествени селскостопански 

продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали 
използването на химически суровини и да се сведе до минимум 
вредното въздействие върху околната среда.     

 
Подпомагането 
е насочено към 
малки и средни 
предприятия - 
земеделски 
стопани и към 
признати  групи 
или 
организации на 
производители 

в сектор „Плодове и зеленчуци” за първоначално въвеждане на 
стандарта GLOBALG.A.P. Размерът на помощта е до 1 200  лв. с 
включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено 
ДДС на група/организация на производителите годишно, за дейности 
по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите 
производствени практики. 

Предвижда се схемата да се прилага до 31 декември 2020 г., след 
решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. 

Източник: МЗХГ 

 

 

 

 



У НАС↓ 

Бюджетът на помощта за 
закупуване на млекомати и 
хладилни витрини се увеличава 
С 50 000 лева се увеличава бюджетът за 2018г. по схемата на 
държавната помощ „ Инвестиции за изграждане на търговски 

помещения и 
закупуване на 
нърговско оборудване 
за земеделски стопани, 
осъществяващи 
директни доставки на 
малки количества 
суровини и храни от 
селскостопански 
животни“ реши УС на 

ДФ „Земеделие“ . Средствата по схемата, чрез които животновъдите 
получават подпомагане за 50% от направените разходи за мобилни 
хладилни витрини и млекомати, се увеличават за вотри път - от 
100 000 лева на 150 000 лева.  
В началото на 2018г. УС на ДФЗ утвърди бюджет по схемата в размер 
на 50 000 лева. Поради повишения интерес с решение на УС от 
12.07.2018г. бюджетът бе увеличен на 100 000 лева. 

Пределната цена за закупуване на млекомат, определена от ДФЗ е 
17 600, а на мобилната хладилна витрина – 16 000 лв.  

До момента по схемата са поети финансови ангажименти за 96 767 
лева по 9 проекта, от които са изплатени три на обща стойност от 
27 650 лева. Интересът на животновъдите към закупуването на 
хладилни витрини и млекомати е целогодишен. По информация на 
областните дирекции на ДФЗ в момента има още запитвания на 
земеделски стопани, които се подготвят да кандидатстват по схемата. 

Държавнта помощ ще се прилага до 31 декември 2020г. Тя дава 
възможност за възстановяване на част от извършените за 
закупуването на млекомати, построяването или приспособяването на 
съществуваща сграда или помещения а нуждите на обект за търговия 
на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго 
специфично търговско оборудване. Повече информация е 
публикувана на сайта на ДФ Земеделие. 

Източник: Агро Пловдив 

Вергиния Кръстева: Необходимо е 
да се направи всичко възможно, за 
да не се усложни прилагането на 
директните плащания 
„България счита, че новият модел на прилагане на ОСП дава 
определена гъвкавост, но в същото време увеличава до голяма 
степен отговорностите на държавите членки. Съчетаването на 
интервенциите по двата стълба в единен програмен документ е 
стъпка към повишаването на синергията между тях, но е 
необходимо да се направи всичко възможно, за да не се 
усложни прилагането на директните плащания.“  



Това заяви заместник - министърът на земеделието, храните и 
горите Вергиния Кръстева по време на Съвета на ЕС по 
земеделие и рибарство, в Люксембург съобщиха от пресцентъра 
на МЗХГ. 

Основен фокус на октомврийските дискусии на министрите 
остава темата за реформата на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) след 2020 г.  

 

С цел предоставяне на 
допълнителни насоки 
по темата ОСП от 
страна на държавите 
членки, се проведе 
политически дебат, в 
който зам. министър 
Кръстева представи 
българската позиция. 
Тя обърна специално 

внимание, че в доклада за напредъка не е включен въпросът за 
преходната национална помощ, която България и някои други 
държави членки  са повдигнали по време на обсъжданията на 
ниво работна група.  В изказването си Кръстева подчерта, че 
темата е от изключително значение за страната ни. 

На заседанието в Люксембург делегацията на Испания 
представи своята номинация за нов генерален директор на 
Международната организация по лозата и виното (OIV) и 
призова държавите членки за подкрепа при поредното 
гласуване. 

Източник: Sinor.BG 

ДФЗ утвърди над 35 млн. лв. 
преходна национална помощ за 
животновъди 
До 35 335 830 лв. е финансовият ресурс, който УС на Държавен 
фонд „Земеделие“ утвърди с цел изплащане на първи транш по 
Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани 
с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна 
национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с 
производството (ПНДЖЗ) за 2018 г. 

Утвърдените средства за 
изплащане на първи транш по 
схемата за Преходна 
национална помощ за говеда, 
необвързана с 
производството за 2018 г. са 
в размер до 19 238 620 лева и 
до 16 097 210 лева за 
изплащане на първи транш по 
схемата за Преходна 

национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с 
производството. 

Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за 
секторите, за които са предоставяни национални доплащания 
през 2013 г., като максималният бюджет представлява 
намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за 



национални доплащания за 2013-та. През 2018 г. средствата за 
всяка от схемите за Преходна национална помощ може да 
достигне максимум 60% от бюджета на съответната схема за 
национални доплащания през 2013 г, съобщават от пресцентъра 
на разплащателната агенция. 

Източник: Агрозона 

 

Приключи последният етап от 
предварителната оценка по 
подмярка 7.2 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 № 
BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях“.  

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 43 
точки по критериите за подбор, представляващи 129 % от 
бюджета, определен със Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 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 

Смолян пази родопския вкус с 
помощта на европейското 
финансиране 
„Денят на отворени врати“ в ОД на ДФЗ в Смолян се състоя по 
време на инициативата „Планините на България – 

гостоприемство в 
четири сезона“ на 
15-то 
Туристическо 
изложение, част 
от празниците по 
повод 106 г. от 
Освобождението 
на Родопите и 
празника на 

община Смолян. По време на туристическото изложение, ОД на 
ДФЗ Смолян организира пазар на земеделски продукти, на 
който 11 бенефициента на ДФЗ-пчелари, животновъди, овощари 
и зеленчукопроизводители, показаха своята продукция и 

споделиха ползите от европейското финансиране. То е от 
изключителна важност за запазването и развитието на 
земеделието в необлагодетелстваните планински райони. 

По време на откриването на туристическото изложение 
„Планините на България – гостоприемство в четири сезона“, 
областният управител на Смолян Недялко Славов изрази 
благодарност към ДФ „Земеделие“ и земеделските 
производители в района за производството на екологично чисти 
планински продукти и неповторимия родопски вкус, които 
привличат туристи в Родопите. 

Директорът на ОД на ДФЗ Смолян – Денислав Костов заяви, че 
малките земеделски стопани в планинските райони са реалните 
пазители на земята. Произведената от тях продукция е еманация 
на мъдростта на местните хора. Тя носи в себе си знанието на 
редица поколения за това какво и как да отглеждат, както и как 
да преработват след това първичните продукти, допълни той. 

Традициите, които дават собствен облик на Смоленска област, 
са скътани в селските райони, а надежда за тяхното съхраняване 
е в личната мотивация на земеделските стопани. Директорът 
поясни, че ПРСР 2014 – 2020 и по-конкретно подмярка 6.3 
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ дава 
възможност за финансова подкрепа именно на най-малките от 
тях. Чрез нея те могат да осигуряват устойчиво развитие и 
растеж на стопанството си, посредством увеличаване на 
доходите си. Подмярката помага за повишаване на 
жизнеспособността на стопанствата, подобрява опазването на 
околната среда и не на последно място – ускорява тяхната 
модернизацията и технологичното обновление. 



В областта са одобрени 64 кандидати по подмярка 6.3 с 
изплатена субсидия от 1 251 712 лв. до момента. Финансовото 
подпомагане е в размер на левовата равностойност на 15 хил. 
евро, обясни Денислав Костов. Общо за страната са одобрени 
1940 земеделски стопани с 42 987 913 лева получено 
финансиране. 

По линия на директните плащания Денислав Костов заяви, че 
най-много стопани от областта – 3 080 са получили общо 1 889 
240 по подмярка 13.1 (НР1–„Компенсационни плащания в 
планински райони“) от марка 13 „Плащания за райони, 
изправени пред природни или други специфични ограничения“. 
По схемата за преходна национална помощ за тютюн, 
необвързана с производството (ПНДТ) 1 898 стопани са 
получили общо 2 883 178,76 лева. 

Директорът допълни, че в областта 10 животновъди са 
получили 116 125,64 лева по схемата за обвързано подпомагане 
за месодайни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-месо). 
По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под 
селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) 20 животновъди са 
получили 391 075, 25 лева. В област Смолян по схемата за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в 
планински райони – (ДПЖ-пл) 208 животновъди са получили 
249 774 лева, обясни още той. 

Денислав Костов заключи, че малките стопанства имат важно 
социално-икономическо значение за общините в селските 
райони в България. Те подпомагат устойчивото развитие на 
населените места, тъй като в тях земеделието е основен 
поминък на населението и действат като социална защитна 

мрежа, която дава препитание на много хора и допълва 
доходите на домакинствата. 

 

Източник: www.osp.bg 

С 50 000 лева се увеличава 
бюджетът за директни доставки 
С 50 000 лева се увеличава бюджетът за 2018 г. по схемата 
надържавната помощ „Инвестиции за изграждане на 
търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за 
земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на 
малки количества суровини и храни от селскостопански 
животни“, реши УС на ДФ „Земеделие“. Средствата по 
схемата, чрез които животновъдите получават подпомагане за 
50% от направените разходи мобилни хладилни витрини и 
млекомати, се увеличават за втори път – от 100 000 лева на 150 
000 лева. 

   В началото на 2018 г. УС на ДФЗ утвърди бюджет по схемата 
в размер на 50 
000 лева. Поради 
повишения 
интерес, с 
решение на УС 
от 12.07.2018 г., 
бюджетът бе 
увеличен на 100 
000 лева. 



    До момента по схемата са поети финансови ангажименти за 
96 767 лева по 9 проекта, от които са изплатени три на обща 
стойност от 27 650 лева.  Интересът на животновъдите към 
закупуване на хладилни витрини и млекомати е целогодишен. 
По информация на областните дирекции на ДФЗ в момента има 
още запитвания на земеделски стопани, които се подготвят да 
кандидатстват по схемата. 

    Държавната помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г. Тя 
дава възможност за възстановяване на част от извършените 
разходи за закупуването на млекомати, построяването или 
приспособяване на съществуваща сграда или помещения за 
нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на 
хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско 
оборудване. Повече информация е публикувана на сайта на ДФ 
„Земеделие“. 

Източник: www.osp.bg 

Agristok.bg новата онлайн 
платформа за директни 
продажби 
Асоциацията на земеделските производители в България 
(АЗПБ) стартира мултифункционална интернет платформа за 
пътя на храната от производителя до потребителя – 
www.agristock.bg. Платформата е  създадена за да подпомага 
земеделските стопани да търгуват директно без прекупвачи по 
веригата. 

Електронната търговия  е добра възможност да се скъси пътя на 
качествената селскостопанска продукция от фермата до 
клиента, да се намери най-краткия път между търговци и 
производители.   С помощта на  платформата фермерите ще 
получат възможност за собствен пазар, където сами да 
предлагат продуктите, които произвеждат  и сами да и 
определят цената. 

С помощта на 
„Агристок“ се 
цели 
насърчаването 
на така 
наречените 
‚къси вериги на 
доставка“, 
където  водеща 
роля играе 
контакта на 
самия 
производител с 

крайния клиент. Верига на доставка на храна може да бъде 
определена като „къса”, когато се характеризира с кратко 
разстояние от полето до трапезата или казано по друг начин 
когато има намален брой посредници между производителите и 
потребителите. 

В Agristock.bg, след направената първоначална 
регистрация  всеки ще може да публикува безплатни обяви в 
рубриките „Купувам“, „Продавам“ и „Работа“. По този начин 
ще се подпомага продажбата на селскостопанска продукция по 
алтернативен и модерен начин. Освен това ще помага и за 



търсенето, наемането и предлагането на работа в сектора. 
Платформата ще бъде още място за обмяна на опит, съвети, 
дискусии във форума и блог, в който ще се публикуват мнения, 
коментари, анализи. 

Платформата Agristock.bg е част от информационната кампания 
по проект „CAP – Hot Spot“, изпълнявана от АЗПБ, целяща 
популяризиране на Общата селскостопанска политика  на 
Европейския съюз и представяне на селското сtопанство като 
привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш 
сектор. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на 
ЕК.  Публикацията отразява единствено мнението на автора. 
Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на 
информацията. 

Източник: www.osp.bg 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Национален фестивал на ореха – 
с. Голямо Дряново 
Националният фестивал на ореха се провежда всяка година в с. 
Голямо Дряново, общ. Казанлък – селото с най-големите орехи. 

През октомври 2018 г. 
предстои петото издание 
на фестивала, който се 
провежда под патронажа 
на Национална 
Асоциация на 
производителите и 
преработвателите на 
черупкови плодове, с 
подкрепата на 

земеделските производители  Георги Василев и Спас Момов. 
Събитието цели да популяризира ореха, начините му на 
отглеждане и чрез среща между производителите да се 
възстановят свързаните с него забравени традиции. Мястото на 
провеждане никак не е случайно – около с.Голямо Оряхово се 
намира най-големия български орехов масив с площ повече от 2 
500 дка. Дървото е символ на селото вече поколения наред, в се 
намира и 500-годишен орех – най-старият на Балканския 
полуостров. 

Кога: 20 октомври 

Къде: село Голямо Дряново 



IV средновековен събор „Помни 
славата – Туида“ 2018 
На 20 и 21 октомври ще се проведе Четвърти средновековен 
събор „Помни славата“ по случай празника на град Сливен – 
Димитровден, в духа на старата българска военна традиция – 
Есенният сбор на войските, който българите са провеждали в 
деня на змеебореца и великомъченик Димитър Мироточиви 
(Солунски). По време на събитието, на територията на Крепост 
Туида, участници от цялата страна ще пресъздадат живота и 
военното дело на обществата населявали укреплението в 
периода от късната античност до Второ българско царство.  

Посетителите ще могат 
да добият представа за 
бита, традициите, 
културата, обичаите, 
военното дело и дори и 
игрите на предците ни. 
Отново в Сливен ще 
има възможност да се 
наблюдават 
впечатляващи демонстрации от гърба на коня, битки между 
тежко бронирани войни, стрелба с лък и много други. 
Официалното откриване на събитието ще бъде в 11.00 часа. 
Вход СВОБОДЕН!!!! Съборът се организира съвместно от 
Община Сливен и екипът на Крепост Туида. 

Кога: 20-21 октомври 

Къде: Крепост Туида – Сливен 

Общински фестивал на 
житената питка 
Фестивалът на житената питка се провежда всяка година на 
16-ти октомври – Световният ден на прехраната и хляба. 
Фестивалът се провежда в гр.Стражица, родният град на Ангел 
Каралийчев. 

В рамките на събитието 
се провеждат няколко 
конкурса: за възстановка 
на народни обичаи – 
„Никой не е по-голям от 
хляба“, надпяването „С 
питка на мегдана“, 
демонстрации на клуба 
по борба „Храната 
прави борбата“. 

Победителите получават грамоти и награди. И тази година 
кмета на Стражица ще замеси сам житена питка, от която 
гостите да опитат. 

Защото никой не е по-голям от хляба! 

Кога: 16 октовмри 

Къде: гр. Стражица 




