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БРЮКСЕЛ↓ 

Увеличаване на процента на 
обвързана подкрепа искат 
България и още 6 държави-
членки 
Министър Румен Порожанов взе участие в заседанието на Съвета 
на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе на 18 март 
2019 г. в Брюксел, Белгия. В рамките на публичния дебат за 
бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП), той 
подчерта важността на обвързаната подкрепа за чувствителните 
сектори в българското земеделие. 

 

България и още 6 държави-членки, в общ документ, настояват 
за  увеличаване на процента на обвързана подкрепа. В отговор 
на аргумента на част от страните за неконкурентна среда в 
резултат на прилагане на обвързана подкрепа, министър 
Порожанов посочи, че и в момента средата не е конкурентна. 
Това важи особено за държавите-членки, които са под 90% от 
средното плащане на единица площ в ЕС. Ситуацията се 
усложнява и от факта, че в новото предложение на Комисията 
отпада преходната национална помощ. 

Увеличаването на процента на обвързана подкрепа е жизнено 
важно, като се отчита, че в момента плащането на хектар в 
България е значително по-ниско от някои съседни страни, което 
определено не е конкурентна среда, заяви министър 
Порожанов. 

България подкрепя гъвкав подход по отношение на тавана и 
намаляването на директните плащания, защото трябва да се 
отчитат специфичните особености на различните страни. 
Министър Порожанов отбеляза, че зърнопроизводителите в 
България се конкурират със страните от Черноморския басейн, 
някои от които имат преференциални споразумения с ЕС. 
Исканията ни не са самоцелни, а са базирани на анализа на 
въздействията на вноса от трети страни от Черноморския басейн 
и конкуренцията на световния пазар, заяви той, цитиран от 
пресцентъра на МЗХГ. 

Източник: Агрозона 
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ЕС предвижда 2 млрд. евро за 
иновации през 2019-2020 г. 
Преди създаването на Европейския съвет за иновации, чийто 
проект ще бъде обсъждан на 21 и 22 март в Брюксел, 
Европейската комисия съсредоточава вниманието си върху 
пилотната фаза за неговата организация, като въвежда открити 
конкурси и лични интервюта, за да идентифицира и финансира 
най-иновативните стартиращи предприятия и малки и средни 
предприятия в Европа, съобщиха от пресцентъра на ЕК. 
Подготвеното финансиране за целта надхвърля 730 милиона 
евро. 

Световната конкуренция се засилва и Европа се нуждае от 
задълбочаване на способностите си за иновации и поемане на 
риск, за да се конкурира на пазар, все по-определян от новите 
технологии. Ето защо ЕК въвежда Европейски съвет за иновации 
(EIC), който да превърне научните открития на Европа в 
предприятия с възможност те да се увеличават по-бързо. 

В пилотната си фаза Европейският съвет за иновации ЕИС (EIC) ще 
се превърне в пълноценна реалност от 2021 г. в рамките на 
следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации 
Horizon Europe. 

През оставащите две години от пилотната фаза на ЕИС (EIC) са 
планирани над 2 милиарда евро финансиране, които ще се 
насочат за покриване на иновационната верига по изпълнението 
на проекти за „проследяване“ и подкрепа на напреднали 

технологии от изследователската база; за „ускорено” 
финансиране на стартиращите предприятия и МСП да развиват и 
увеличават иновациите до фазата, в която биха могли да 
привлекат частни инвестиции (ще се отвори през през юни). 
Конкретно по тази помощ малките и средни фирми ще могат да 
получат достъп до смесено финансиране (безвъзмездни 
средства и собствен капитал), като бюджетът е до 15 милиона 
евро. 

Комисията ще назначи от 15 до 20 ръководители в областта на 
иновациите в консултативния съвет на ЕИС, за да наблюдава r 
подготви бъдещия проект и в световен мащаб. Иноваторите от 
цялата екосистема са поканени да се явят до 10 май т.г.. 
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Комисията ще наеме първи набор от „мениджъри на 
програми“ с водещ опит в новите технологии, за да осигури 
пълна работна, практическа подкрепа за проекти. Поканата за 
набиране на персонал ще бъде публикувана скоро. 

Еврокомисията обявява 68 допълнителни стартиращи 
предприятия и МСП, избрани за общо финансиране в размер на 
120 милиона евро по съществуващия пилотен проект за ЕИС. 
Компаниите например развиват технология за онлайн плащане, 
базирана на блокчейн, нови енергийно ефективни екрани и 
решение за борба с шума от трафика (разбивка на 
бенефициентите по страни и сектори). 

Предвид нарастващото икономическо значение на пилотния EIC 
ЕК е предложила да бъдат отпуснати 10 милиарда евро в 
рамките на програмата Horizon Europe, финансирана от ЕС за 
подпомагане на научните изследвания и иновациите за 2021-
2027. 

Източник: Sinor.BG 

Европейско финансиране в 
помощ на пчеларите 
Възможностите на европейското финансиране за отглеждане на 
пчели и биопроизводство на мед. Това беше темата на 
информационната среща, която се проведе на 15 март в гр. 
Каварна. Тя беше организирана от екипът на Областен 

информационен център-Добрич, съвместно с Областен 
пчеларски съюз „Добруджа“. 

По време на 
събитието 

експерти от 
ОИЦ към гр. 

Добрич, 
изясниха 

предстоящата 
подмярка 6.3 

„Стартова 
помощ за 
развитието на 

малки 
стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 
– 2020 г. Те напомниха, че  земеделските стопани с пчелни 
семейства от 32 до 125 ще могат да кандидатстват за 
финансиране, а приемът на проектите ще започне през май 
2019г. 

Интерес предизвика и година подмярка 16.4. „Подкрепа за 
хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците 
във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г. В тази връзка 
експертите от центъра посъветваха присъстващите да следят 
сайтове на Министерството на земеделието и храните и 
Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България 2020г., където ще бъдат публикувани 
насоките за кандидатстване по мерките. 
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За производителите на мед и пчелни продукти беше 
предоставена информация информация за провеждането на 
изложения, панаири и фестивали в България и държави-членки 
на ЕС. На тях те ще могат да популязират и реализират 
продукцията си, както и да намерят партньори. 

За края на семинара беше предвидено дискутиране 
между  експертите и присъстващите. На него бяха обсъдени 
темите за  допустимостта на пчеларите по представените 
подмерки, начина на изчисляване на СПО и електронното 
кандидатстване чрез ИСУН 2020. 

Източник: Агрозона 

 
У НАС ↓ 

Приключи оценката на 175 
проекта по подмярка 4.2 
Приключи административната оценка на 175 проекта по 
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“, съобщиха от ДФ „Земеделие“. 
Инвестиционните предложения бяха обявени чрез ИСУН. 
Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. С нея се подпомагат проекти, които 
водят до подобряване на цялостната дейност на предприятията. 

10 проекта не преминават на следващия етап – техническа и 
финансова оценка, става ясно от списъкът, публикуван на 
интернет страницата на ДФ „Земеделие“.  

ДФЗ – РА ще 
изпрати 

предложенията 
за отказ на 
кандидатите и 
чрез ИСУН. В 

едноседмичен 
срок след 

получаването 
им, 

кандидатите могат да подадат възраженията си пред 
изпълнителния директор на ДФЗ – РА. След приключване на 
процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат 
поканени за подписване на договори, припомнят от 
Разплащателната агенция. 

Източник: Агрозона 
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Над 200 000 земеделски 
стопанства у нас ще бъдат 
включени в обхвата на 
преброяването през 2020 г. 
Над 200 000 земеделски стопанства у нас ще бъдат включени в обхвата 
на преброяването през 2020 година. Анкетирането ще започне на 1 
септември и ще приключи на 18 декември 2020 г. Това е записано в 

Закона за 
преброяване на 

земеделските 
стопанства в 
Република България 
през 2020 г. 
обнародван в брой 
22 на „Държавен 
вестник“ от 
15.03.2019 г. 

От 1 до 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се 
извършва в интернет чрез предоставяне на данни от земеделския 
стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на 
електронен въпросник. В оставащия период до 18 декември 2020 г. 
данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина 
или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен 
носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо 
електронно устройство. 

 

Преди официалното преброяване, от 1 септември до 11 октомври тази 
година, на територията на страната ще се проведе и пробно такова. 

За да бъдат включени в списъка за преброяване, стопаните трябва да 
обработват най-малко 0,5 хектара използваема земеделска площ или  
0,3 хектара обработваема земя. Ще бъдат анкетирани и фермерите, 
които имат животни. 

Предвидени са задължителни обучения на анкетьорите и 
контрольорите, които ще участват в преброяването. Контролът за 
изчерпателност и точност на информацията ще завърши три месеца 
след края на анкетирането. 

Източник: МЗХГ 

 

ДФ „Земеделие“ одобри 148 
общински проекта за над 44 
милиона лева 
Приключи обработката на проектните предложения за детски 
градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по 
подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 
проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде 
оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез 
подбор № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина, № 
BG06RDNP001-7.002 – Училище, № BG06RDNP001-7.007 – Спорт и 
№ BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон. 
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На одобрените 
кандидати са 

изпратени 
уведомителни писма с 
покана за представяне 
на документи за 
сключване на 

административен 
договор. 

   Информация за 
одобрените проекти може да бъде намерена в 
Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 
2020). 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 

 

 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

VI фестивал за български хора и 
танци „Хайдушка софра“ 
VI фестивал за български хора и танци „Хайдушка софра“ се 

провежда в Хасково в края 
на март. Откриването става 
с дефиле от централен 
площад „Свобода“, а 
концертната част е в 
спортна зала „Дружба“. 
Фестивалът НЕ Е с 
конкурсен характер. 
Участниците се представят 
с две хора. След края на 
задължителната част се 
представя автентичния 
каракачански танцов 

фолклор и носии, представени от танцов състав към федерацията 
на каракачаните. Всеки клуб получава подаръци, плакети и 
грамоти за участие от Община Хасково и Клуб за български 
народни танци „Фъртуните на Мишо“, а за всеки участник са 
осигурени храна, вода и подарък. 
Има такса за участие. 

Кога: 23 март 

Къде: зала Дружба, Хасково 
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Фестивал на родопската храна 
„Родопска угодия“ 

Фестивалът има за 
цел: 

– да популяризира 
уникалните родопски 
традиции в 
приготвянето на 
хранителни продукти 
и ястия, 
– да привлече 
интереса на туристи от 
България и чужбина 

към характерната българска кухня, 
– да представи майстори готвачи от ресторанти в Девин и близките 
населени места, които да покажат своите кулинарни умения в 
приготвянето на традиционни гозби, 
– да срещне гостите с жители на Девин и близките населени места, 
които пред публиката ще готвят по традиционни стари домашни 
рецепти 
– да даде възможност на възпитаници на кулинарни школи и училища 
от страната да покажат своите умения в приготвянето на традиционни 
родопски ястия и да бъдат оценени и отличени от експертно жури 
Кога: 22 - 23 март 

Къде: Девин 

Празник на носията – с. 
Неговановци 

Празник на 
носията ще се 
проведе във 
видинското село 
Неговановци на 
23 март. Над 130 
самодейци от 10 

читалища 
показват 

автентични 
носии от своите 

населени места. 

На площада дефилират момичета и жени, облечени в носии, 
извадени от старите ракли. Те са изработвани преди много 
години от майки, баби и прабаби и носят особения колорит на 
Неговановци, където се срещат българските шевици и влашките 
знаци на облеклата. 

Жури от специалисти от Видин оценява най-интересните и 
автентични носии. За отличените са предвидени първа, втора и 
трета награди. Награди ще има и за най-малкия и най-възрастния 
участник. 

Кога: 23 март 

Къде: с. Неговановци 
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Празник на качамака, с. 
Шумнатица 

На Празника на качамака 
всеки може да опита от 
местния деликатес и да се 
повесели. Празникът се 
провежда за втори път в 
кирковското село 
Шумнатица. Организатор е 

общинската 
администрация. Гостите ще 
наблюдават  демонстрация 

на мелене на царевица в автентичната воденица, както и 
приготвяне на качамак по оригинална местна рецепта. 
В основата на празника е възстановената през 2016 г.от  община 
Кирково стара воденица в центъра на Шумнатица, като всичко бе 
запазено в автентичен вид. Воденицата в Шумнатица е 
единствената в общината,  съхранена в цялостния й вид. 
Желанието е Празник на качамака в Шумнатица да стане 
традиционен. Целта е да се популяризира селото, да се 
привлекат повече туристи. Воденицата ще бъде включена в 
туристическите маршрути в общината. Освен това ще се 
използва от местните хора за мелене на брашно. 

Кога: 23 март 

Къде: с. Неговановци 




