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У НАС ↓ 

До две седмици сключват 
договорите по подмярка 4.2 
Финансират още 114 проекта по подмярка 6.3 

 

До две седмици могат да бъдат сключени договорите по 
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти”. Това съобщи пред Националното 
радио изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил 
Грудев. Припомняме Ви, че приемът по подмярката беше 
проведен през февруари 2018 г. „Имахме забавяне, но се 
надявам, че в рамките на следващите две седмици ще сключим 
договорите“. 

Стана ясно още, че допълнителни 114 проекта ще бъдат 
финансирани по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади 

земеделски стопани”. Става въпрос за проекти, които са 
одобрени на етап комисия, но за тях няма наличен бюджет в 
момента. „Техните шансове са много големи и ще сключим 
договор и с тях, тъй като работим с колегите от МЗХГ за 
осигуряване на необходимия ресурс, който е около 3 млн. евро. 
Това е втори прием и няма как да има вътрешен трансфер. Затова 
ще прехвърлим този неналичен ресурс от неработещи мерки“, 
коментира Грудев. 

През миналата седмица беше затворен приемът по подмярка 
6.1. Подадените проекти бяха 1837, а 880 са одобрени. В петък 
предстои да бъдат връчени и  договорите на бенефициенти, 
съобщи Грудев. 

Третият приоритет на ДФЗ са горските подмерки. „Там 
забавянето е още по-голямо. След като приключим приема по 
4.2 ще започнем и с тях“. 

Васил Грудев обеща, че  ще се постарае да се усвоят всички 
евросубсидии въпреки закъсненията. По програмата за най-
малките земеделски производители обаче няма да се усвоят 
изцяло финансовите средства до края на годината. 

Източник: Агрозона 
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Субсидиите по de minimis са 
платени на близо 14 000 
животновъди 

 
ДФ „Земеделие“ изплати на всички допустими стопани над 23, 
651 млн. лв. по държавна помощ de minimis, която се предоставя 
съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. През юни УС на ДФЗ утвърди 
по схемата бюджет в размер на 26, 300 млн. лв. 

В края на юли 13 743 земеделските стопани получиха 23 млн. лв. 
по de minimis,  След извършени допълнителни административни 
проверки ДФЗ изплати субсидиите на още 200 животновъди. 

Така финансова подкрепа беше разпределена между близо 14 
000 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, 
биволи, овце-майки и кози-майки. 

На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали 
заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да 
са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за 
животни за Кампания 2018 г. 

Източник: МЗХГ 

Отваря се нов прием по две от 
мерките на лозарската програма, 
за да се усвоят 45 милиона лева 
До 20 август кандидатстващите по Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 
2023 г. могат да дават предложения за промени в наредбата, 
регламентираща реда за предоставяне на финансова помощ. 
Сроковете за обсъждане са съкратени от един месец на 16 дни, 
за да могат близо 200-те потенциални получатели на помощите 
да бъдат улеснени при одобрението на проектите им. По този 
начин те ще могат да усвоят и предвидените близо 45 милиона 
лева, отпуснати от европейския фонд по лозаро-винарската 
програма, се посочва в мотивите за корекциите. 

Според поправките в наредбата кандидатите по мярка 
„Популяризиране в трети държави“ могат да заявяват авансови, 
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междинни и окончателни плащания за одобрените дейности по 
промоционалните проекти за реклама на родните вина в трети 
държави, дори ако субсидията достига 80 на сто от европейския 
фонд и националното съфинансиране. 

Досега тези плащания бяха възможни само ако субсидиите са до 
50 на сто от размера на проекта. 

От фонд „Земеделие“ е предложено удължаване на сроковете 
за подаване на заявленията за авансови плащания по мярка 
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции 
в предприятия“ до 25 септември 2019 г. 

Към момента в действащата нормативна уредба по силата на §16 
от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията 
и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална 
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 

периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 5.07.2019 
г.) е заложено заявления за авансови плащания за 2019 г. по 
мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ да се подават до 
10 септември, а по мярка „Инвестиции в предприятия“ съгласно 
Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията 
и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална 
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 
периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 
г.) срокът за 2019 г. е 5 септември. 

Сроковете се удължават, за да могат нови 200 проекта да получат 
финансиране, след като са се освободили средства след 
проведените приеми по двете мерки – съответно в периода 28 
януари – 8 февруари 2019 г. по мярка „Преструктуриране и 
конверсия на лозя“ и в периода 17 – 27 юни 2019 по мярка 
„Инвестиции в предприятия“. 

Именно това ще доведе до отваряне на допълнителен целеви 
прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за 
периода 19 - 20 август 2019 г. С удължаването на сроковете до 25 
септември 2019 г. ще се осигури възможност за навременно 
подаване на заявленията за авансово плащане от 
бенефициентите, сключили договор за предоставяне на 
финансова помощ по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и 
преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя, се 
посочва в мотивите за промени в наредбата. 

 

Източник:  Sinor.BG 
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Корекции в правилника за 
прилагане на Закона за опазване 
на земеделските земи 

 
Министерският съвет прие промени в правилника за прилагане 
на Закона за опазване на земеделските земи. Целта е 
намаляване на административната тежест за физическите и/или 
юридическите лица, които провеждат процедури за промяна на 
предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 

Корекциите целят облекчения и при включването на земеделска 
земя в границите на урбанизираните територии или за 
създаване на нови урбанизирани територии. 

Източник:  Sinor.BG 

Край на жътвата, прибираме 5,8 
млн. тона пшеница 

 
Вече са прибрани 99,9% от площите с ечемик и 99% от нивите с 
пшеница и маслодайна рапица, съобщават от Министерство на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ). Продукцията от пшеница 
и ечемик е съответно с 9,2% и 8,4% над отчетената по същото 
време на миналата година, като основната причина за 
нарастването е увеличението на средните добиви, коментират 
експерти. От 11 315 779 дка, които са засети с пшеница, 
реколтирани са вече 11 179 227 дка, като прибраната продукция 
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се равнява на 5 770 974 тона. Ръстът на годишна база на средния 
добив се равнява на 7,7%, сочи анализ на данните, и достига до 
516 кг/дка. 

При ечемика ожънати са вече всички площи – 1 136 072 дка, като 
прибрана е продукция в размер на 537 074 тона. Средният добив 
при културата достига 473 кг от декар, което е увеличение с над 
7%. 

С близо 12% е намалена реколтата при маслодайната рапица, 
като по-високият среден добив (с малко над 5%) частично 
компенсира намалението при реколтираните площи. Засега 
ожънати са 1 508 164 дка, което е близо 99% от всички ниви. 
Реколтата е в размер на 395 588 тона, като средният добив е 262 
кг от декар. 

Въпреки намалението в площите с ръж и тритикале в размер на 
13,4% и 21,5%, които отбелязват експертите, събраните до 
момента количества продукция от тях са повече на годишна база, 
което се обяснява основно с изпреварващия темп на 
реколтиране на площите през тази година. 

Източник: Агрозона 

 

 

На церемония в ДФЗ млади 
фермери ще получат договори по 
ПРСР 2014-2020  

 
Изпълнителният директор 
на ДФЗ - РА Васил Грудев 
ще връчи на официална 
церемония утре, 16 август 
(петък), първите договори 
на млади фермери, 
кандидатствали при 

втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади 
земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. 

   Припомняме, че Фондът ще финансира 880 проекта, подадени 
през ИСУН подмярка 6.1. Те попадат в 100 процентовия бюджет 
на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 
евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект ще бъде подкрепен с до 
25 хил. евро. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 
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Приключиха кръстосаните 
проверки за Кампания 2019  

ДФ „Земеделие“ приключи 
кръстосаните проверки по 
подадените заявления от 
земеделските стопани за 
подпомагане по схемите и 
мерките на директните 
плащания за Кампания 2019. В 
резултат на проверките в 
заявленията на 10 992 
бенефициенти са установени 

двойно декларирани площи в размер на 5 901 ха. За сравнение за 
Кампания 2018 застъпвания бяха констатирани при 9 456 кандидати с 
обща площ 5 457 ха. 
   Информация за установените застъпвания е публикувана в 
раздел „Справки“, секция „Двойно декларирани площи“, в 
индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в 
Системата за електронни услуги на ДФЗ. 

  С цел намаляване на административната тежест не се налага 
земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на 
ДФЗ за предоставяне на документи за изясняване 
принадлежността на двойно декларираните площи. При 
обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за 
регистрирано правно основание, предоставени от Министерство 
на земеделието, храните и горите. 

   ДФЗ информира бенефициентите, че в срок до 1 декември 2019 
е възможно подаване на искания за оттегляне по подадените 
през кампания 2019 заявления при спазване на реда и условията 
на Наредба № 5 от 2009 г. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 

Предстои прием на заявления за 
„Помощ под формата на отстъпка 
от стойността на акциза върху 
газьола, използван в първичното 
селскостопанско производство” 

 
На 09.09.2019 
г. стартира 
прием на 
заявления по 
схема за 

държавна 
помощ под 
формата на 
отстъпка от 
стойността на 
акциза върху 
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газьола, използван в първичното селскостопанско производство. 
Той ще продължи до 27.09.2019 г. 
Бюджетът на помощта за тази година е 84 млн. лева. Ставката на 
литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на 
бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на 
земеделските стопани. 
 
През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по 
фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г. 
Земеделските стопани трябва да подадат заявления за държавна 
помощ в общинската служба по земеделие към Областната 
дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица 
или едноличните търговци или по адрес на управление на 
юридическите лица, заедно с копия от и опис на фактурите за 
закупено гориво. 
Документите по отношение на прилагането на схемата и 
образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на 
МЗХГ. 

Източник: МЗХГ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празник на калоферската дантела 

 
Кметство Калофер и Народно читалище “Христо Ботев-1869” Ви 
канят на 15 август 2019 г. в гр. Калофер на Празник на 
калоферската дантела. 

На празника ви очакват демонстрации на плетене на калоферска 
дантела, която не само се е съхранила, но е и претърпяла 
развитие като занаят, осигуряващ прехраната на калоферки, 
както и се е превърнала в изкуство. 

Кога: 15-17 август 

Къде: гр. Калофер 

Фестивал за местни културни 
обичаи и традиции, песни и 
танци, с. Сестримо 

 
Фестивалът се 
провежда на площада 
в с. Сестримо, пред 
Народно читалище 
„Искра – 1881 г.“ и в 
него се включват 
няколкостотин 
участника от 

територията на Община Белово и гости от Община Септември – 
фолклорни, певчески, танцови формации, групи за изворен 
фолклор от целия регион. 
Всички участници получават плакет за участие, грамоти, тениски 
и храна и напитки. 
Фестивалът приключва с общо хоро от участници и зрители, 
извиващо се през целия площад на с. Сестримо. 

Кога: 15 август 

Къде: площад с. Сестримо 
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V Фолклорен фестивал на 
танцовото изкуство „Надиграване 
в Кула“ 

По време на традиционния 
7-дневен панаир в кула се 
провежда Фолклорният 
фестивал за танцово 
изкуство „Надиграване в 
Кула“. За първи път 
фестивалът е организиран 
през 2015 г. на мястото на 
Кулския поетичен панаир и 

се провежда под патронажа на кмета на общината. Целта му е да възроди 
и популяризира народно-танцовите традиции в региона и да приобщи 
повече хора към магията на народния танц. Участници са танцови клубове 
и формации от цялата страна и чужбина, които представят български хора 
и собствени народни танци. Те не трябва да са професионалисти и трябва 
да са облечени в характерните за региона национални костюми. 
Представят се автентични хора от региона, както и авторски танцови 
постановки. Заедно с надиграванията на площада има и съпътстващи 
събития, а на площада свои произведения в духа на местните традиции 
излагат майстори художници, занаятчии и любители на приложното 
изкуство. 

Кога: 16 август 

Къде: читалище „Просвета-1882“, Кула 

 

Международен фестивал на 
фолклорната носия Жеравна 

 
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 в национални и четнически ноии, както и в 
старинни военни униформи. Жените са в народни носии. Не се 
допускат предмети от съвремеността като фотоапарати, 
мобилни телефони, чанти и т.н. Допускат се вещи от началото 
на ХХ век. Разрешени са и фолклорни и традиционни носии 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. 

Входът за фестивалната територия е с платен пропуск. 

Кога: 16 -18 август 

Къде: местност „Добромерица“ Жеравна 




