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БРЮКСЕЛ↓ 

Сметната палата на ЕС иска 
приемственост и ясни правила 
за ОСП в преход 

 
Налице са 
закъснения при 
договарянето на 
многогодишната 

финансова рамка 
(МФР) на ЕС за 
периода 2021—
2027 г. и на 

общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Ето защо 
Европейската комисия предложи преходни правила за ОСП през 
2021 г., за да продължи финансирането на земеделските стопани 
и развитието на селските райони в ЕС след изтичането на срока 
на настоящата политика през 2020 г. и до влизането в сила на 
нова ОСП. Тези забавяния ще отложат потенциално по-
амбициозната политика на ЕС в областта на селското стопанство 
с поне една година, предупреждава Европейската сметна палата 
в ново становище. Това допълнително време следва да се 

използва за преодоляване на предизвикателствата, свързани с 
климата и околната среда, посочени в Зеления пакт, за 
осигуряване на надеждно управление на бъдещата ОСП, както и 
за подобряване на рамката за изпълнението ѝ, посочват 
одиторите. 

Комисията предложи удължаване на прилагането на 
действащата правна рамка и продължаване на финансирането 
на политиката въз основа на сумите, предвидени за МФР за 
периода след 2020 г. Въпросното предложение за преходен 
регламент има за цел да осигури сигурност и приемственост при 
предоставянето на средства и да облекчи прехода от текущия 
към следващия период. В предложените преходни правила за 
2021 г. се предполага, че новата ОСП — първоначално планирана 
да започне на 1 януари 2021 г. — ще бъде отложена с една 
година. Одиторите анализираха дали предложените правила са 
ясни от правна гледна точка и финансово разумни, както и какви 
са техните последици за ОСП след 2020 г. 

„Актуалното състояние на преговорите между Европейския 
парламент и Съвета навежда на мисълта, че прилагането на 
новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 
2022 г. може да представлява предизвикателство“, заяви Жоао 
Фигейреду, членът на ЕСП, отговарящ за становището. „Този 
период от време следва да се използва за решаване на 
повдигнатите от нас въпроси, особено във връзка с 
предизвикателствата по отношение на климата и околната 
среда.“ 

Иточник: Агрозона 
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Евродепутати: Кризата с 
коронавируса ще спре 
работата по реформата на ОСП 

 
Кризата с коронавируса в Европа ще спре работата по реформата 
на Общата селскостопанска политика на ЕС, според 
евродепутати. Координаторът по земеделие в Европейската 
народна партия, италианецът Херберт Дорфман, заяви пред 
Agra-Europe, че в момента „не е обозримо“  колко дълго ще бъде 
възпрепятствана работата на Европейския парламент вследствие 
на ситуацията с коронавируса. Председателят на Европейския 
парламент Давид Сасоли разпореди това да продължи до края 

на март. Поради това са отменени заседанията на ресорните 
комисии в ЕП, както и работните срещи на партийните 
координатори по въпросите на земеделието. Така преговорите 
за реформата на Общата селскостопанска политика също ще 
бъдат спрени. 

Заседанията в ЕП, насрочени да се проведат през седмицата 
между 30 март и 2 април ще бъдат преместени от Страсбург в 
Брюксел и ще се проведат само в два поредни дни. 

Следващото заседание на парламентарната комисия по 
земеделие и развитие на селските райони на ЕП се отлага за 15 
април. Така остава под въпрос дали евродепутатите ще успеят да 
направят така, че през юли в пленарна зала да бъде гласувана 
обща позиция за бъдещата ОСП, а през септември да започне 
триалогът с Европейската комисия и Съвета на ЕС. 

Съветът на ЕС по земеделие отмени планираното за 23 март свое 
заседание, на което трябваше да бъде обсъдена реформата на 
Общата селскостопанска политика. Отменен е и насроченият за 
31 март важен конгрес в Брюксел, организиран от Форума за 
бъдещето на земеделието (FFA). 

В тази ситуация под въпрос е и планираното за 25 март 
официално представяне на стратегията „От фермата до 
трапезата“ и на стратегията на ЕС за опазване на 
биоразнообразието. По-голямата част от служителите както на 
Европейския парламент, така и на Европейската комисия работят 
от дома. 

Иточник: Агрозона 
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ЕК и държавите членки заедно 
гарантират потока на основни 
стоки през сухопътните 
граници 

 
Заразата с COVID-19 има сериозни последици за транспортните 
ни системи поради силната свързаност на европейските вериги 
на доставки, които функционират с помощта на обширна мрежа 
от услуги за превоз на товари по суша, море и въздух. Ето защо 
Комисията работи с държавите членки, за да гарантира потока 

на стоки от първа необходимост през сухопътните граници, 
съобщиха от пресцентъра на евроинституцията. 

Международното и европейското въздухоплаване са тежко 
засегнати. Както беше обявено от председателя на Комисията 
Фон дер Лайен на 10 март, за да подпомогне намаляването на 
икономическите и екологичните последици от епидемията, днес 
Комисията предлага целенасочено законодателство за 
временно освобождаване на въздушните превозвачи от 
задължението да спазват правилото „ползваш или губиш“, 
съгласно което въздушните превозвачи трябва да използват 
поне 80 % от летищните си слотове в рамките на определен 
период от време, за да ги запазят през съответния период на 
следващата година. 

На последно място, Комисията поддържа връзка с държавите 
членки, международните органи и основните професионални 
сдружения в ЕС, за да следи въздействието на кризата върху 
туристическия сектор и да координира мерките за подкрепа. 

Източник: Агрозона 
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ЕК разреши удължаване на 
кампанията за директни 
плащания до 15 юни 

 
Европейската комисия препоръча на държавите-членки на 
Европейския съюз сами да преценят дали да удължат 
Кампанията за директни плащания от 15 май на 15 юни, така че 
фермерите да не бъдат притеснени при кандидатстването си 
тази година. Предложението за новите срокове е на 
италианските власти, които са изправени пред безпрецедентна 
криза от разпространението на корокнавируса COVID-19, 
съобщиха от пресцентъра на ЕК. 

Удължаването на кампанията ще бъде възможно за всички 
земеделски стопани, които отговарят на условията за 
допустимост. 

За да се удължи срокът с един месец, Еврокомисията подготвя 
съответните юридически документи, които да позволят 
дерогация от действащите правила. Това ще позволи по-голяма 
гъвкавост на земеделските производители да попълват 
заявленията си в тези трудни и несравнимо време. 

От Европейската комисия уверяват, че се работи по всички 
фронтове, за да бъдат подкрепени държавите-членки, 
изправени пред огнището на COVID-19. 

Очаква се българското министерство на земеделието да обсъди 
тази възможност с браншовиците, преди да се вземе 
съответното решение. 

Практиката досега показа, че всяка отлагане на сроковете води 
до закъсняване на плащанията през следващата календарна 
година. Затова предстои диалог между администрация и 
земеделските производители, за да се реши дали кампанията 
тази година ще бъде удължена. Фермерите трябва да бъдат 
убедени, че служителите ще успеят да обработят техните 
заявления в срок, независимо от извънредното положение, 
въведено срещу неразпространението на смъртоносния вирус. 

 

Източник: sinor.bg 
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Еврокомисар Войчеховски в 
писмо до министрите: Можете 
да разчитате на моята 
подкрепа 

 
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони 
Януш Войчеховски се обърна с писмо до ресорните министри в 
Европейския съюз, във връзка с пандемията от COVID-19. Ето 
какво пише той: 

„Уважаеми министри, 

Пиша ви във връзка с настоящата пандемия и нейното влияние 
върху ежедневието ни. Нашият приоритет, разбира се, е 
човешкото здраве и всеки да остане в безопасност. С оглед на 
това приветствам предприетите понастоящем мерки във всички 
държави-членки на ЕС и нашите координирани усилия на 
равнище ЕС за забавяне на по-нататъшното разпространение на 
вируса. 

Ясно е, че ще има сериозни икономически ефекти. Президентът 
Фон дер Лайен обяви миналия петък много важен икономически 
пакет в отговор на кризата. Затварянето на границите на много 
държави-членки ще доведе до големи трудности в много 
сектори, включително в селскостопанския и хранително-
вкусовия сектор. 

Ще трябва да продължим да работим заедно и да координираме 
действията си, за да подкрепим усилията на нашите земеделски 
производители, агро-хранително-вкусовата промишленост и 
търговците на дребно да продължат да подсигуряват веригата на 
доставки на храни. Гъвкавостта и отзивчивостта ще продължат да 
ни ръководят и през следващите седмици. 

В момента Комисията подготвя законови стъпки, за да позволи 
на държавите-членки да удължат с един месец крайния срок, в 
който земеделските стопани могат да подадат заявления за 
подпомагане по Общата селскостопанска политика. Помолих 
моите служби да са готови да ви подкрепят в случай, че е 
необходима друга гъвкавост във връзка с прилагането на ОСП. 
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Следващото заседание на Съвета, организирано от 
председателството, ще ни предостави възможност да бъдем 
взаимно информирани за актуалните нужди във всяка държава-
членка. Необходими са решителни и ефективни действия за 
бързо реагиране в тази криза и за облекчаване на въздействието 
върху нашите фермери и цялата хранителна верига. 

Можете да разчитате на моята подкрепа. 

Искрено ваш. 

Януш Войчеховски 

Комисар на ЕС по земеделие и развитие на селските райони“ 

Източник: Агрозона 

 

 

 

 

 

 

 

 

У НАС ↓ 

Чрез дигитализация ДФЗ 
преодолява наложните заради 
COVID-19 ограничения 
Във връзка с наложените органичителни мерки срещу 
разпространение на коронавирус (COVID-19) Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) препоръчва на земеделските стопани да 
подават своите заявления по директните плащания по 
електронен път. 
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Приемите на проекти по Програма за развитие на селските 
райони (ПРСР 2014-2020), Програма за морско дело и 
рибарство (ПМДР 2014-2020), Национална програма по 
пчеларство (НПП  2020-2022 г.) и Национална програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС 2019-
2023) продължават, както и обработката на подадените 
заявления и извършването на  плащанията по мерките от 
програмите. 

За да обезпечи непрекъснат процес за обслужване на 
бенефициентите, ДФЗ предоставя възможност на 
земеделските стопани- кандидати по схемите на  държавните 
помощи да подават заявленията си по електронна поща до 
областите дирекции на Фонда. 

 

ДФЗ информира, че продължава да извършва плащанията по 
заявленията от Кампания 2019 по схемите на директни 
плащания и компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, 
съгласно публикувания индикативен график. Всички обявени 
графици за прием на зявления по схемите на директните 
плащания и компенсаторните мерки за кампания 2020 остават 
в сила, съгласно Наредба № 5 за условията и реда за подаване 
на заявления по схеми и мерки за директни плащания. ДФЗ 
подчертава, че Областните дирекции по „Земеделие“ (ОДЗ) и 
Общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) в страната 

продължават да работят с граждани, спазвайки мерките за 
дезинфекция и препоръките на здравните власти. 

👉👉Запознайте се с насоките на ДФЗ за потребителите на СЕУ👉👉 
„Основни моменти при въвеждане на данни по схеми и мерки 
за директни плащания по електронен път в Системата за 
електронни услуги на ДФЗ(СЕУ) –Кампания 2020“ 

 

ДФЗ съобщава, че за земеделски производители, които нямат 
техническа или физическа възможност да използват 
електронните услуги на СЕУ, ще се изготвят графици за 
подаване на заявленията в съответната ОСЗ, за да се избегне 
концентрацията на много хора на едно място и риска от 
COVID-19. Графиците ще бъдат оповестени в ОСЗ и ще се 
публикуват в сайта на всяка ОДЗ. Земеделските 
производители могат да зявят желание за включване в график 
чрез електронната поща или по телефона на дадената ОДЗ, 
посочени в сайта й. 

ДФЗ напомня, че проверките на място по схемите и мерките, 
администрирани от ДФЗ и МЗХГ ще продължат да се 
извършват, защото по този начин се гарантира подпомагането 
на земеделските производители. 

Източник: ruralnet.bg 
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До 31 юли тече прием по 
държавната схема за 
съфинансиране на 
застрахователни преми за 
земеделска продукция 
От 16 март до 31 юли 2020 г. земеделските стопани могат да 
кандидатстват по схемата на държвни помощи „Помощ за 
съфинансиране на застрахователни премии при застраховане 
на селскостопанска продукция“ 

1,5 млн. лв. е бюджетът за държавната помощ за 2020 г. 
Максималният размер на подкрепата, която може да получи 
един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на 
застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 
лв./ха, при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. 

Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, 
издадени СЛЕД подаване на заявление за кандидатстване. 

До 31 август 2020 г. стопаните трябва да представят 
застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми 
и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на 
Държавен фонд ”Земеделие” (ДФЗ). Срокът за изплащането 
на средствата е до 10 работни дни след сключване на 
договорите между земеделските стопани и ДФЗ.  

 

Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са 
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат 
задължения към ДФЗ и държавния бюджет. 

 

НАПОМНЯМЕ: На 9 март ДФЗ отвори приемите по 3 схеми за 
държавна помощ: 

👉👉„Помощ за компенсиране разходите на земеделски 
стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална 
програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – 
Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ –  за настоящата година 
бюджетът е 500 хил. лева; краен срок 30 септември 2020 г. 

👉👉„Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор 
„Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”  – 100 000 
лева е бюджетът на схемата; краен срок 30 септември 2020 г. 
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👉👉„Помощ за компенсиране разходите на земеделски 
стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална 
програма от мерки за контрол на почвени неприятели по 
картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“ – финансовият 
ресурс по схемата е 1,8 млн. лева за 2020 г., краен срок 15 май 
2020 г. 

Източник: ruralnet.bg 

Венцислав Върбанов: Важно е 
да няма транспортни 
ограничения за земеделската 
продукция 
Препятствия в нормалната работа на земеделските 
производители по време на кризата с коронавируса биха 
могли да се получат, ако се наложи някакво ограничение в 
движението в момент, когато са ни най-необходими различни 
консумативи за работата на полето – торове, препарати и 
други”, коментира  Венцислав Върбанов, председател на 
Асоциацията на земеделските производители в България 
(АЗПБ). „В същото време е много важно за нашите 
предприятия, за да можем да продължим да функционираме 
нормално и да върнем и кредитите и за да можем да 
поддържаме нормалното съществуване, е да няма 
транспортни ограничения, защото продукцията, която ние 

произвеждаме трябва да стигне крайната си цел. Ако 
произвеждаме суровини, те трябва да стигнат до 
преработвателите, а там, където имаме преработвателни 
предприятия, продукцията трябва да стигне до търговската 
мрежа. Ние сме изцяло зависими до голяма степен и от 
транспорта, но се надявам, че ограничения в транспорта от 
такъв характер няма да има.” 

 

Затегне ли се режимът 

При затягане на режима на работа земеделските стопани са 
получили уверение от фирмите-партньори, че складовете им 
ще продължат да осигуряват консумативи на 
производителите. „Всички ни уверяват да не се притесняваме, 
да не се презапасяваме с продукти, че проблем не може да 
възникне. Те са на наше разположение и ще ни снабдяват с 
каквото е необходимо. Най-вероятно ще има затруднения 
особено за консумативите, които идват от други страни и те 
ще бъдат свързани именно с това преминаване на тези 
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коридори, преминаването през границите и чакането.”,  
допълни председателят на АЗПБ. 

Според Върбанов засега поведението на държавата е доста 
адекватно. „Това са мерките, които могат да бъдат взети.”, 
катеоричен бе той. Относно поведението на банките при 
задълбочаване на кризата, земеделските стопани очакват  
някакво разбиране от финансовите институции, ако 
фермерите изпаднат в невъзможност да си обслужваме 
кредитите. „Дано не се стига дотам, но на банките не им 
трябват нито ферми, нито селскостопански сгради. Те сами по 
себе си нищо не значат, ако няма кой да ги управлява и да 
работи с тях. Така че то е в техен интерес да проявят някаква 
гъвкавост и разбиране.”, допълни председателят на АЗПБ.  

Повишени са хигиенните изисквания и правила 

Венцислав Варбанов информира, че работещите в сферата са 
притеснени за собственото си здраве и здравето на близките си 
и това е разбираемо, но работата в самия сектор няма как да 
спре. „Всички колеги са взели необходимите мерки да 
обезопасят работниците си, служителите си с индивидуални 
предпазни средства и са направили специален пропускателен 
режим, ограничили са достъпа на външни лица до обектите и 
работата си продължава. Не можем да оставим фермите и 
животните без обслужване. Работата на полето тепърва набира 
скорост и там не може да бъде преустановена. Животът си 
продължава в условията на заострено внимание и по-стриктно 
спазване на някои хигиенни изисквания и изисквания за 
безопасност.”, каза още Върбанов. 

Има достатъчно храна  

Според Венцислав Върбанов продоволствената обезпеченост на 
страната е гарантирана. „Можем да бъдем абсолютно спокойни. 
Има достатъчно суровини в България в складовете и на 
преработвателите на големите предприятия, и  при самите 
фермери”. Той увери, че в сектора на селското стопанство цените 
са ясни, има много голяма конкуренция и спекула няма как да се 
появи. 

Според председателят на АЗПБ състоянието на посевите е добро. 
„Ситуацията е в пъти по-добра от миналата година по това 
време. Времето ни позволява да работим. Притесненията ни 
относно влагозапасеността малко бяха облекчени с последните 
дъждове и се надяваме, че ще има и нови валежи, които да 
гарантират нормално развитие на растенията”, коментира още 
той. 

Венцислав Върбанов призова всички земеделски производители 
да изпълняват стриктно указанията и тези, които могат да си 
стоят вкъщи, да се задържат по домовете си. 

Източник: АЗПБ 
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Овощарите и 
зеленчукопроизводителите 
получиха над 73 млн. лева за 
обвързана подкрепа за 
Кампания 2019 

 
ДФ „Земеделие“ изплати над 73 млн. лв. (73 032 701 лв.) по 
схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове 
и зеленчуци за Кампания 2019. Субсидии получиха 13 221 
земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, 
оранжерийно зеленчукопроизводство. В плащането са включени 
и стопани с биологични площи. Плащанията за 

биопроизводителите са съобразени с изискванията за 
минимални добиви от заявените площи за съответната култура в 
размер 50 % от тях (съгласно приложение № 5 от Наредба № 3 от 
17 февруари 2015 г.). 

   Общият размер на изплатените средства по Схемата за 
обвързано подпомагане за плодове (СП) е 37,658 млн. лева. По 
Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) 
преведените субсидии са 27,593 млн. лева, а по Схемата за 
обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно 
производство (СЗо) – 7,781 млн. лева. 

   Въпреки усложнената ситуация в страната във връзка с 
въведеното извънредно положение, заради COVID-19, ДФ 
„Земеделие“ спазва стриктно заложения индикативен график за 
изплащане на субсидиите по схемите и мерките на директните 
плащания. Графикът беше обявен от изпълнителния директор 
Васил Грудев на 15 януари 2020 г. 

   Кандидатите за финансово подпомагане задължително 
трябваше в срок до 31 януари да представят пред Фонда 
декларация по образец и документи за реализация на 
произведената продукция. 

   Ставките по седемте схеми на обвързаната подкрепа са 
определени със заповеди на министъра на земеделието, 
храните и горите Десислава Танева. Техният размер е увеличен 
средно с 15 % в сравнение с подпомагането през 2018 г. Ръстът е 
вследствие на завишения контрол от страна на МЗХГ и ДФ 
,,Земеделие“, чиято цел е недопускане на заявяване на 
обвързана подкрепа без реална продукция. 
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  При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, 
корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 1 361,01 
лв./ха, а над 30 ха - 907,34 лв. Определеният размер на 
плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата 
за пипер е 1 942,72 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха - 1 295,15лв. 
на ха. Субсидията по схемата за моркови, зеле, дини и пъпеши е 
881,05 за първите 30 ха и 587,37лв./ха за всеки следващ над 30 
ха. Размерът на подпомагането за картофи, лук и чесън е 1 351,36 
лв./ха за първите 30 ха и 900,91 лв./ха за допустимите площи над 
30-ия хектар. 

   При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, 
земеделските стопани с допустими площи и доказали 
необходимите добиви, ще получат по 13 205,49 лева на ха. 

   При подпомагането за плодовете от основната група е 
определена ставка от 1 820,85 лева за първите 30 ха, а над 30 ха 
-1 213,90 лева. По схемата за обвързано подпомагане на сливи и 
десертно грозде ще се изплаща по 1 040,70 лв./ха за първите 30 
ха и 693,80 лв./ха за всеки следващ. 

    Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за 
обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са 
предоставили декларация и опис по образец, утвърден от 
Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за произведената 
продукция през годината на кандидатстване, както и документи, 
които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на 
Наредба 3 от 17.02.2015 г. 

Източник: ДФЗ-РА 

МЗХГ приема предложения за 
промени в условията за 
финансиране по мярката за 
напояване 
Целта на мярката е да подпомогне ефективното потребление 
на вода в земеделието със средства от ПРСР 

Общественото обсъждане на насоките за кандидатстване по 
подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, 
свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на 
селското и горското стопанство“ на ПРСР 2014-2020 г. стартира на 
13 март. 

Дългоочакваният прием е с фокус към напояването. 
Подпомагането е насочено към проекти, които възстановяват 
съществуващата инфраструктура и внедряват оптимизирани 
съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на 
земеделските стопани, базирани на по–ефективното използване 
на водата за поддържане на доброто състояние на водните тела, 
насърчаване на икономии на вода и енергийно ефективни 
технологии, намаляване на водовземането чрез намаляване 
загубите на вода и смекчаване на натиска от климатичните 
промени. 

Предвидени са две процедури „Проектни предложения от 
„Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи 
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хидромелиоративни съоръжения за напояване“ и „Проектни 
предложения от сдружения за напояване и други юридически 
лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни 
съоръжения за напояване“. Възможност за кандидатстване по 
тях  респективно имат „Напоителни системи“ ЕАД, в качеството 
на оператор, предоставящ услугата „Доставяне на вода за 
напояване“, и сдружения за напояване и други юридически 
лица, предоставящи същата услуга. 

 

Всички кандидати трябва да са собственици 
на  хидромелиоративни системи за напояване (ХМСН), за които 
се отнася проектното предложение, или да имат права за 

ползване  на такива чрез действащ концесионен договор и/или 
договор за наем най-малко до 15.09.2023 г. 

Общият размер на средствата е 88 831 016,09 лева по 
процедурата за  „Напоителни системи“ ЕАД  и  9 870 112,96 за 
СН/ЮЛ. За всички бенефициенти минималният размер на 
допустимите разходи за едно проектно предложение е не по-
малко от 15 000 евро, а максималният размер на допустимите 
разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за 
кандидат не може да надхвърля 6 000 000 евро за „Напоителни 
системи“ ЕАД и 1 500 000 евро за сдружения за 
напояване/юридически лица. Максималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 
проекта и за двете процедури. 

Финансирането е насочено към ремонт, реконструкция и 
рехабилитация на съществуващи ХМСН, закупуване и 
инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за 
напояване, измерване и мониторинг, включително и такива, 
пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и 
опазване на околната среда и за подобряване на проводимостта 
на ХМСН. 

Очаква се приемът по подмярката да  повиши ефективността на 
водопотреблението  в селското стопанство и да допринесе за 
развитие на поливно земеделие, адаптирано към климатичните 
промени, информират от ОИЦ-Добрич. 

Проектните предложения по двете процедури ще могат да бъдат 
подавани от кандидатите чрез попълването на уеб базиран 
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формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и 
придружителните документи през системата ИСУН 2020 чрез 
Квалифициран електронен подпис (КЕП) на следния адрес. 

Писмени предложения и коментари могат да се изпращат на 
електронна поща: rdd@mzh.government.bg 

Източник: Агрозона 

Стопаните могат да заявяват 
по електронна поща данни за 
еднодневни договори 

 
Земеделските стопани, които не са имали регистрация през 2019 
г. като такива  или през т.г. актуализират културите, които ще 
обработват, могат да представят по електронната поща на 
съответната дирекция „Инспекция по труда“ данни за 
нововъзникналите обстоятелства, които да бъдат въведени в 
системата за предоставяне на договори по чл. 114а от Кодекса на 
труда, т. нар. еднодневни договори. Така ще им бъде осигурена 
възможност да се възползват от нея, съобщават от Главна 
инспекция по труда. 

Земеделските стопани, които фигурират в системата с актуални 
култури от 2019 г. и няма промяна във вида на обработваните 
култури, могат да продължат да използват системата както 
досега. 

Облекчението за новите земеделски стопани и за тези, които ще 
обработват нови култури, невъведени в системата, се въвежда 
във връзка с обявеното извънредно положение в страната. 
Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови 
данни, за да могат да използват системата за еднодневни 
договори, трябва да представят следната информация на 
електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по 
труда“: 

 Писмо, получено по електронна поща от съответната 
служба „Земеделие“ – общинска или областна, 
извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, 
че службата потвърждава регистрацията, както и да има 
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информация за датата, на която тя е извършена (дата на 
актуалност). 

Земеделският стопанин следва да предостави на дирекция 
„Инспекция по труда“ още: 

 Данни за културите, които ще обработва и за които е 
поискана регистрация. 

 Данни за декарите обработваема площ по култури, за 
които е поискана регистрацията (цитира се точният 
размер на площите и в коя графа попадат – засети 
основни, засети вторични, намерения основни, 
намерения вторични). 

 Данни за дейността – област, община и землище към 
всяка култура. 

На по-късен етап коректността на предоставените от 
земеделските стопани данни ще бъде установена по служебен 
път. 

Главна инспекция по труда обръща внимание, че наетите по 
силата на еднодневен договор не губят социалните си и 
осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство 
и едновременно с това да получават обезщетения за 
безработица и социални помощи. 

Системата за предоставяне на еднодневни договори позволява 
на земеделските стопани да генерират такива онлайн по всяко 
време на денонощието, независимо от работното време на 
администрацията. За тяхно облекчение софтуерът генерира 
директно върху всеки следващ договор данните на наетите лица, 

които веднъж вече са вкарани в системата. Има и калкулатор, 
който генерира върху разписката – неразделна част от договора, 
дължимите данъци и осигурителни вноски за сметка на наетото 
лице, както и възнаграждението, което то следва да получи след 
приспадането им. 

Указания за начина за използване на системата за еднодневните 
трудови договори са публикувани ТУК. 

Източник: Агрозона 

 

 

 

 

 

 
 




