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БРЮКСЕЛ↓ 
COVID-19: ЕК обяви нов набор 
от мерки в подкрепа на 
селскостопанския и 
хранително-вкусовия сектор 
 
Европейската комисия (ЕК) обяви днес нов набор от мерки за 
подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия 
сектор в тази несравнима криза след избухването на 
коронавируса. 
 
В предложената Coronavirus response investment initiative plus 
(+ CRII)  днес от ЕК се въвежда изключителна гъвкавост и 
опростяване на използването на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ESIF), включително и на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР). 
 
По отношение на ЕЗФРСР, CRII + ще подкрепи земеделските 
производители, селските райони и страните от ЕС, като 
увеличи гъвкавостта при използването на тези средства, 
включително: 
 
    Гъвкавост при използването на финансови инструменти: 
земеделските производители и други бенефициенти в 

политиката за развитие на селските райони ще могат да се 
възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при 
благоприятни условия, като например много ниски лихвени 
проценти или благоприятни схеми на плащане.  
    Преразпределяне на средства: на страните от ЕС ще бъде 
позволено да използват средства, останали неизползвани по 
програмите си за развитие на селските райони (ПРСР), вместо 
да ги връщат обратно в бюджета на ЕС. Парите все пак ще 
трябва да се използват в рамките на съответната ПРСР.  
    Отлагане за подаване на годишни доклади: крайният срок  
за държавите от ЕС да представят тези доклади за 
прилагането на ПРСР се отлага, като се дава повече време на 
националните органи да ги съставят заедно. 
    Не се изискват изменения в споразуменията за 
партньорство: държавите от ЕС няма да трябва да изменят 
своите споразумения за партньорство, за да променят своите 
ПРСР, премахвайки някои административни процедури.  
 
В допълнение към мерките, пряко свързани с ЕЗФРСР в 
рамките на CRII +, Комисията предлага допълнителна 
гъвкавост и опростяване на други инструменти на Общата 
селскостопанска политика (ОСП): 
 
    Удължаване на крайния срок за заявления за плащане на 
ОСП : срокът ще бъде удължен с месец, от 15 май до 15 юни 
2020 г., като предлага повече време на земеделските 
производители да попълнят заявлението си както за директни 
плащания, така и за плащания за развитие на селските 
райони. 
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    По-висок аванс на плащанията : за да увеличи паричния 
поток на земеделските производители, Комисията ще 
увеличи авансовите плащания на директните плащания (от 
50% до 70%) и плащанията за развитие на селските райони (от 
75% на 85%). Земеделските производители ще започнат да 
получават тези аванси от средата на октомври. 
    Намаляване на физическите проверки на място и свободния 
ход на изискванията за определяне на времето: страните от 
ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са 
изпълнени условията за допустимост. В настоящите 
изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение 
да се сведе до минимум физическият контакт между 
фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Тази 
мярка ще помогне да се намали административната тежест и 
да се избегнат ненужни забавяния. 
  
Източник: ruralnet.bg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕП поиска пленарното 
гласуване по новата ОСП да 
бъде през септември 

 
Координаторите на политически групи в Комитета по земеделие 
на Европейския парламент се договориха пленарното гласуване 
на Общата селскостопанска политика след ОСП 2020 г. да се 
проведе „след лятната ваканция“, според EURACTIV. 

„Докладчиците запознаха координаторите с напредъка, 
постигнат на техническо ниво, главно чрез дистанционни срещи 
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и писмена процедура. Всички те предвиждат гласуването в 
пленарно заседание да се проведе след лятната ваканция. 
Координаторите се съгласиха с този подход “, се казва в 
документа. 

Това означава, че се очаква гласуване на пленарната сесия на 14-
17 септември. След продължаването на пленарното заседание 
депутатите могат да започнат преговори със Съвета, за да 
постигнат окончателна сделка. Преговорите обаче обещават да 
бъдат дълги и трудни. 

Разговорите между евродепутатите и министрите на ЕС отнеха 
18 месеца и 56 срещи по време на преговорите по текущата ОСП. 

Тъй като преговорите за ОСП след 2020 г. няма да приключат 
преди началото на програмния период 2021-2027 г., членовете 
на ЕП трябва да се споразумеят за някои временни мерки въз 
основа на действащите правила на ОСП, за да се гарантира, че 
субсидиите за селско стопанство в ЕС продължават да постъпват. 
Гласуването на комисията по тези преходни разпоредби остава 
насрочено за 27-28 април, според документа. „Докладчикът 
прави всичко, за да гарантира, че преписката ще бъде приета 
съгласно планирания график и има за цел да гласува доклада по 
време на заседанието на 27/28 април“. 

В скорошно интервю за EURACTIV комисарят по земеделие Януш 
Войчоховски заяви, че не смята, че кризата с COVID-19 ще 
повлияе значително на приемането на преходния регламент на 
ОСП. „И Европейският парламент, и Съветът на ЕС имат 
капацитета да адаптират процедурите и да организират както 
преговорите, така и приемането на предложения, дори ако 

физическите срещи и личните движения са ограничени“, каза 
той. 

Източник: Агрозона 
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ЕК прекроява бюджета на ЕС 
заради кризата с COVID-19 
Европейската комисия ще предложи нов бюджет, с който ЕС 
да се справи с последиците от пандемията от коронавируса, 
съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен. 
 
На 21 февруари лидерите на страни-членки на ЕС не успяха да 
се споразумеят за размера на бюджета на ЕС за следващия 
програмен период от 2021 г. до 2027 г. Различията им бяха 
свързани както с общата сума, така и с начина на 
изразходване на средствата в различните области. Дебатите 
за бюджета на ЕС трябваше да бъдат възобновени скоро, но 
глобалната пандемия обърка тези планове. 
 
„За да позволи на икономиката да се възстанови след тази 
криза, Комисията ще направи нови предложения за промени 
в бюджета на ЕС, които да позволят да се справим с 
последиците от коронавируса.“, каза фон дер Лайен в 
прессъобщение цитирано от euronews.com. „Предложенията 
ще съдържат пакет със стимули, които ще гарантират 
кохезията на Съюза чрез солидарност и отговорност.“, 
допълни тя. 
 
По време на проведения онлайн Съвет на ЕС лидерите на 
страните-членки не успяха да постигнат обща позиция 
относно отговора на Съюза на тази безпрецедентна криза. 

Очаква се Европа и останалата част от света да изпаднат в 
икономическа рецесия заради кризата с коронавируса.  
 
Иточник: Агрозона 

ФАО: Глобален недостиг на 
храна може да се появи след 
седмици 

 
Смущенията се наблюдават на почти всеки пазар поради 
ограничителните мерки, приети за борба със заплахата от 
COVID-19. 
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Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO) 
предупреждава за риска от глобален недостиг на храна през 
следващите месеци, тъй като ограничителните мерки, прилагани 
в борбата срещу Covid-19 и протекционистките политики, 
предприети от няколко държави по целия свят, нарушават 
световната търговия с храни масово. 

Генералният директор на Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие призова лидерите от държавите от Г-20 да 
предприемат мерки глобалните хранителни системи да 
продължат да работят добре, особено във връзка с достъпа до 
храна за бедните в света и най-уязвими по време на пандемията 
COVID-19. 

„Пандемията засяга хранителната индустрия и всички измерения 
на продоволствената сигурност в целия свят. Никоя страна не е 
имунизирана. Трябва да гарантираме, че веригите на хранителни 
продукти не се нарушават и продължават да функционират 
добре и да насърчават производството и наличието на 
диверсифицирана, безопасна и питателна храна за всички “, каза 
ръководителят на ФАО. Генералният директор заяви, че 
блокирането и ограниченията на движение могат да нарушат 
производството, преработката, разпространението и 
продажбата на храни, както в национален, така и в световен 
мащаб, с потенциал да окажат „незабавно и тежко“ въздействие 
върху ограничените от мобилността. 

Световният пазар на храни трябва да е прозрачен 

Световните пазари на храни са доста снабдени, но нараства 
загрижеността и че трябва да се вземат мерки, за да се 

гарантира, че както националните пазари на храни, така и 
световният пазар продължават да бъдат прозрачен, стабилен и 
надежден източник на доставки на храни, заяви още той. 
Позовавайки се на световната криза с цените на храните през 
2007—2008 г., генералният директор на ФАО заяви, че 
несигурността по това време е предизвикала вълна от 
ограничения за износ от някои страни, докато други започнали 
да внасят храна агресивно. Това допринася за прекомерната 
нестабилност на цените, което е вредно за страните с дефицит на 
храни и ниски доходи. 

Месото се задържа за вътрешна консумация 

Забавянето на производството и дистрибуцията вече е отчетено 
на пазарите в ЕС, където доставчици от Испания, Италия, 
Франция, Германия, Полша се оплакват от задръствания, 
създадени на националните граници, и липсата на персонал. В 
някои случаи месото, преработено в някои страни по целия свят, 
се задържа за покриване на вътрешното търсене, игнорирайки 
някои от експортни поръчки. 

Източник: Агрозона 

 

 

 

 



6 
 

Комисар Войчеховски: 
„Земеделските стопани са 
изправени пред все по-голям 
натиск“ 

Земеделските 
производители са 
изправени пред 
трудности и все по-
голям натиск, което 
изисква допълнителни 
действия в подкрепа 
на селскостопанския и 
хранително-вкусовия 

сектор. „Изправени сме пред безпрецедентна криза!“, заяви 
европейският комисар по земеделието Януш Войчеховски по 
време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство, предаде Euromeatnews. 
Селскостопанският и хранителен сектор в ЕС продължават да 
проявяват устойчивост на фона на епидемията от COVID-19, но 
са необходими допълнителни действия за подпомагането им, 
заяви Януш Войчеховски. „Изправени сме пред 
безпрецедентна криза и трябва да бъдем все по-благодарни 
на нашите земеделски производители за тяхната 
непрекъсната упорита работа, въпреки нарастващите 
трудности и натискът върху тях. Тези предизвикателства вече 
няколко пъти показваха устойчивостта на нашата верига за 

доставки на храни. Днешната среща ни позволи да направим 
преглед на тази бързо променяща се ситуация. Слушах 
внимателно и взех под внимание всички предложения и 
искания, които Комисията ще анализира и на които ще 
отговори в близките дни. Ще продължа да следя ситуацията в 
тесен контакт с държавите-членки. Готови сме да 
предприемем допълнителни действия, когато е 
необходимо.“, каза Войчеховски. 
 
От началото на кризата в Европа Европейският съюз прие 
няколко мерки в помощ на селското стопанство, като 
удължаване на крайния срок за заявления за плащане на ОСП, 
увеличена държавна помощ от 100 000 евро на проект в 
първичното производство на селскостопанска продукция и до 
800 000 евро на проект за преработката на храни и маркетинг. 
Осигурен беше и непрекъснат поток на хранителни продукти 
в ЕС през зелените коридори, създадени за облекчаване на 
движението на граничните контролно-пропускателни 
пунктове. 
 
Източник: Агрозона 
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Дискусията за Европейската 
зелена сделка ще продължи 
онлайн до 23 юни 

 
Въпреки че целият непосредствен фокус на Еврокомисията е 
съсредоточен върху мерките за борба с коронавируса, 
ръководството на ЕК продължава подготвителната си дейност 
по дългосрочните приоритети, включително и по 
Европейската Зелена сделка, съобщиха от пресцентъра на ЕК.  
 
От вчера Еврокомисията започна онлайн обществена 
консултация по бъдещите нови цели в областта на 
климатичните промени, свързани с действията и политиките, 

необходими за постигане на по-дълбоко намаляване на 
емисиите на парникови газове до 2030 г. 
 
Онлайн консултацията ще бъде отворена за 12 седмици от 31 
март до 23 юни 2020 г. 
 
Като част от Европейската Зелена сделка, която е стратегията 
за растеж на Европа, Комисията ще представи цялостен план 
за оценка на въздействието, за да намали емисиите от 
въглероден двуокис до 2030 г. с поне 50-55% спрямо нивата 
от 1990 г. След постигане на съгласие Комисията ще предложи 
новата цел да се включи в наскоро внесения Европейски закон 
за климата. 
 
Новата цел за 2030 г. също ще формира оценката на 
Комисията за всички съответни секторни законодателства до 
лятото на 2021 г., включително законодателство относно 
енергийната ефективност, възобновяемата енергия, 
споделянето на усилия и системата за търговия с емисии в ЕС. 
Преразглеждането на настоящата цел за 2030 г. нагоре ще 
постави ЕС по-постепенен път към неутралитета на климата до 
2050 г. Освен това ще спомогне за осигуряването на 
предимства за първа мощност за европейската 
промишленост, избягване на активирани активи и засилване 
на глобалната лидерска роля на ЕС в международните 
преговори за климата. 
 
Източник: sinor.bg 
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COVID-19: EK с практически 
насоки за свободното 
движение на критични 
работници 

 
Днес Комисията издаде нови практически насоки, за да 
гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, по-
специално тези, които са в критични професии за борба с 
пандемията на коронавирус, могат да стигнат до работното си 
място. Заедно с Ръководството за прилагането на временното 
ограничение за несъществено пътуване до ЕС, това отговаря 

на исканията, отправени от лидерите на ЕС на 26 март, и се 
стреми да адресира практическите проблеми на гражданите 
и компаниите, засегнати от мерките, предприети за 
ограничават разпространението на коронавируса, както и на 
националните органи, които прилагат мерките. 

Николас Шмит, комисар по въпросите на работните места и 
социалните права, заяви: „Хиляди жени и мъже работят 
усилено, за да ни поддържат безопасни, здрави и с храна на 
масата, трябва да преминат границите на ЕС, за да продължат 
да работят. Наша колективна отговорност е да гарантираме, 
че те не бъдат възпрепятствани в движението си, като 
същевременно вземаме всички предпазни мерки, за да 
избегнем по-нататъшното разпространение на пандемията. „ 

По отношение на сезонните работници, особено в 
селскостопанския сектор, държавите-членки са помолени да 
обменят информация за различните си нужди на техническо 
равнище и да установят специфични процедури за 
осигуряване на безпроблемно преминаване на такива 
работници, за да се отговори на недостига на работна ръка в 
резултат на кризата. Сезонните работници в селското 
стопанство изпълняват при определени обстоятелства 
критични функции за прибиране на реколтата, засаждането и 
поддържането. В такава ситуация държавите-членки следва 
да третират тези лица като критични работници и да 
съобщават на работодателите за необходимостта от 
осигуряване на адекватна защита на здравето и 
безопасността. 
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Публикуваните днес от Европейската комисия (ЕК) насоки 
идентифицират редица работещи, които упражняват 
критични професии и е необходимо да се гарантира тяхната 
мобилност в ЕС- специалисти в сферата на здравеопазването, 
работници, занимаващи се с грижи за деца и възрастни хора, 
учени в индустрията на здравето необходими за инсталиране 
на критични медицински изделия, пожарникари и полицаи, 
транспортни работници, както и лица, работещи в 
хранителния сектор. ЕК уточнява, че писъкът към насоките не 
е изчерпателен. 

Комисията ще продължи да идентифицира най-добрите 
практики с държавите-членки, които могат да бъдат 
разширени до всички държави-членки, за да позволят на 
работниците да упражняват своите основни професии без 
ненужно препятствие. 

Източник: ruralnet.bg 

 

 

 

 

У НАС ↓ 

МЗХГ публикува проект на 
заповед за приема по мярка 11 
на ПРСР 2014-2020 през 2020 г. 

 

Във връзка с предстоящия старт на прием на заявления за 
подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 
2014-2020, министерство на земеделието, храните и горите 
(МЗХГ) публикува проект на Заповед на министър Десислава 
Танева за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-232 от 
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28.02.2020 г. и проект на Доклад от заместник – министър д-р 
Лозана Василева 

Какви заявления ще се приемат през кампания 2020 г. по мярка 
11 „Биологично земеделие“? 

Съгласно проекта на заповед на министър Десислава Танева 
през кампания 2020 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“  от 
ПРСР 2014-2020 ще се приемат заявления съгласно изискванията 
на Наредба № 4 от 2015 г. за: 

📌📌 Заявления за подпомагане по подмярка 11.2. „Плащания за 
поддържане на практики и методи за биологично земеделие“, 
които поемат нов ангажимент по мярката, само със 
сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, 
преминали периода на преход към биологично производство до 
31.12.2019 г., включително; 

📌📌 Заявления за плащане, с които се удължават поети 
ангажименти по мярката, като могат да добавят сертифицирани 
площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали 
периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 
г., включително; 

📌📌 Заявления за плащане, с които се изпълняват поети 
ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 
2014-2020- с тях няма да могат да се поема нов ангажимент по 
реда на чл. 17, ал. 5 и 6 от Наредба № 4 от 2015 г., но 
бенефициентите по направление „биологично растениевъдство“ 
🆕🆕 ще могат да разширят изпълнявания ангажимент съгласно 

условията на чл. 17, ал. 4 от Наредба № 4 от 2015 г. „с до 20 на 
сто от първоначалния размер, но с не повече от 10 хектара“. 

Припомняме, че през кампания 2020 г. по мярка 10 
„Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. се приемат: 

    Заявления за плащане, с които се удължават поети 
ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-
2020 г. за дейности по направления: 

    Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи 
с висока природна стойност (ВПС); 

    Контрол на почвената ерозия – дейност „Затревяване на 
междуредията на лозята и трайните насаждения“; 

    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм); 

    Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни 
за селското стопанство; 

    Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни 
за селското стопанство; 

    Заявления за плащане, с които се изпълняват поети 
ангажименти по мярка 10. По т 1. и 2. няма да се приемат 
заявления, с които се поема нов ангажимент или се разширяват 
поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6, 7 и 8 от Наредба № 7 
от 2015 г. за прилагане на мярка 10. 

Източник: ruralnet.bg 
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COVID-19: ДФЗ отпуска 3,5 млн. 
лв. помощ de minimis за 
реализация на родно 
производство агнета и ярета 

 
Управителният съвет на ДФЗ взе решение да отпусне до 3 500 000 
лв. помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от 
разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от 
дребни преживни животни (ДПЖ) в търговската мрежа през 2020 
г. 

ова става ясно от прессъобщението на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ), в което се посочва, че целта на помощта е да 
подпомогне родните производители да реализират на пазара 
отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно 
положение у нас заради пандемията от коронавирус (COVID-19). 

📌📌 В периода от 31 март до 31 май 2020 г. ще бъде отворен 
приемът по държавната помощ.  

📌📌 До 30 юни 2020 г. ДФЗ планира да изплати субсидиите. 

Подпомагане ще получат кланиците, които са свързващото звено 
между земеделските стопани и търговците. Те ще изкупуват 
живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на 
животните. Подпомагането е насочено към малките и средни 
фермери, чиито стада не надхвърлят 500 глави животни. 
Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. 
В България има действащи 64 кланици, които могат да 
извършват клане на ДПЖ. 

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за едно ДПЖ. За да получи 
подпомагането кланицата следва да е закупила от земеделските 
стопани ДПЖ на цена не по-ниска от 5 лв./кг. живо тегло без ДДС. 

Предстои ДФЗ да публикува Указанията за държавната помощ. 

 

Източник: ruralnet.bg 
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COVID-19: АПЕЛ от десетки НПО 
от агро-хранителната верига в 
България към управляващите 

 
Десетки неправителствени организации от всички направления 
на сектор земеделие, животновъдство, преработка и 
производство на храни, фуражи и напитки изпратиха днес общ 
„АПЕЛ“ до министър председателя на България Бойко Борисов, 
до ръководителя на Националния оперативен кризисен щаб 
ген.майор проф. д-р Венцислав Мутафчиски, до здравния 

министър Кирил Ананиев и до земеделския министър Десислава 
Танева. 

В своя общ АПЕЛ организациите от „Национален земеделски 
форум- ОСП след 2020“, подкрепени също и от организациите 
към „Оперативен щаб храни и напитки“ аргументират две 
основни искания: 

„Призоваваме работещите в сектора да бъдат дефинирани като 
„критични работници“, за които да бъде въведен „специфичен 
режим на карантина“ 

👉👉Запознайте се с пълния текст на 
АПЕЛА👉👉АПЕЛ_НПО_Covid19_1 април 2020 

Източник: ruralnet.bg 

От 15 април започва прием на 
заявления по Мярка 14 от ПРСР 
2014-2020 
От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да 
кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение 
към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно Заповед на 
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, заявления за 
подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по 
местонахождение на животновъдния обект. 
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Стопаните следва предварително да си запазят час за подаване 
на документите. Часовете ще се записват в съответните областни 
дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане. 
Промяната се прави във връзка с наложените 
противоепидемични мерки, свързани с разпространение на 
COVID-19 на територията на Република България. Запазването на 
часове се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи 
здравето на бенефициентите, както и осигуряване на тяхното 
удобство. По този начин ще може да се съблюдава броят 
бенефициенти, планиращи да подадат заявления за плащане, в 
конкретен ден, като се избягва тяхното струпване. 

 

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели 
през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да 
увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с 
първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по 
мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които 
кандидатстват за първи път през настоящия прием не поемат 
многогодишен ангажимент. 

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по 
мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за 
прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от 
ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на 
изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат 
публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. 

Стопаните предварително следва да актуализират данните за 
отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и 
регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). 
Актуализацията включва както мястото на отглеждане на 
животните, така и и капацитета на обекта. За дребните преживни 
животни се изисква изрично да е посочено и тяхното 
предназначение. 

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се 
отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат 
регистрирани (чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност). За проверка на изискването, стопаните следва да 
предоставят копия на издадените удостоверения при подаване 
на заявленията за плащане по мярката. В тази връзка е 
необходимо за временните ЖО, регистрирани на името на 
кандидата, в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде 
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изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето 
на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД. 

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне 
и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето 
на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде 
предоставена кантарна бележка животното ще се счита за 
теле/малаче от категория „над 220 кг.”. 

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или 
заявяват нови ЖО трябва да предоставят становище, 
предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на 
наличие на достатъчно осигурена свободна площ в 
животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от 
критериите за допустимост по Мярка 14. 

Източник: МЗХГ 

 

 

 

 

 

До 3 юли е приемът по 
подмярка 4.3 „Подкрепа за 
инвестиции в инфраструктура, 
свързана с развитието, 
модернизирането или 
адаптирането на селското и 
горското стопанство“ на ПРСР 
2014-2020 
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява и 
насоки за кандидатстване по две процедури по подмярка 4.3 
„Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с 
развитието, модернизирането или адаптирането на селското и 
горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ на ПРСР 2014-2020. 

3 юли 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти 
в ИСУН! 

👉👉Насоки за кандидатстване по процедура 👉👉BG06RDNP001-
4.010 – Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за 
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възстановяване на съществуващи хидромелиоративни 
съоръжения за напояване 

👉👉Насоки за кандидатстване по процедура 👉👉BG06RDNP001-
4.011 – Проектни предложения от сдружения за напояване и 
други юридически лица за възстановяване на съществуващи 
хидромелиоративни съоръжения за напояване 

📌📌 Процедура BG06RDNP001-4.010 

Допустими кандидати: Ще се подпомагат проектни 
предложения, подадени от „Напоителни системи“ ЕАД. 

45 419 274 евро е общият размер на средствата, които могат 
бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени 
проектни предложения. Максималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 
проектно предложение. 

15 000 евро е минималният размер на общите допустими 
разходи за едно проектно предложение, а 6 000 000 евро е 
максималният. 

📌📌 Процедура BG06RDNP001-4.011    

Допустими кандидати: Ще 
се подпомагат проектни 

предложения, 
представени от 
оператори, предоставящи 
услугата „Доставяне на 
вода за напояване“, които 
са собственици или 
ползватели на 

хидромелиоративна инфраструктура и които са: 1/ юридически 
лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения 
за напояване и вписани в регистъра на Сдруженията за 
напояване (ЗСН); 2/ юридически лица, учредени и регистрирани 
по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите 
(ЗК). 

5 046 586 евро е общият размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата. Максималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия 
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 
проектно предложение. 

За проекти на кандидати, учредени и регистрирани по реда на ТЗ 
или ЗК, финансова помощ се предоставя, когато към проектното 
предложение кандидатът е приложил разработена методика за 
определяне на цената на услугата „доставяне на вода за 
напояване“, в съответствие с приетата с Постановление на 
Министерски съвет № 147 от 19 юли 2018 г. за приемане на 
Методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода 
за напояване“ съгласно чл. 58 от ЗСН и се ангажира ежегодно да 
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я прилага и да я спазва, както по време на изпълнение на 
проектното предложение, така и в периода на мониторинг. 

15 000 евро е минималният размер на общите допустими 
разходи за едно проектно предложение. 1 500 000 евро е 
максималният размер на общите допустими разходи за едно 
проектно предложение. Максималният размер на общите 
допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на 
ПРСР 2014 – 2020 не може да надвишава левовата равностойност 
на 1 500 000 евро. за кандидати учредени и регистрирани по 
реда на ТЗ или ЗК. 

Приоритет и по двете процедури се предоставя за проектни 
предложения за инвестиции в хидромелиоративни 
съоръжения: 

 в незадоволително състояние и целящи повишаване на 
тяхната ефективност чрез постигане на по-високо ниво на 
показателя за потенциална относителна икономия на 
вода; 

 осигуряващи достъп до напояване до по-голям брой 
земеделски стопани или по-обширни поливни площи; 

 доставящи вода за напояване на площи, заети с 
приоритетни земеделски култури; 

 които осигуряват допълняемост с използването на 
съвременни и ефективни напоителни системи в 
земеделските стопанства; 

 насочени към внедряване на иновации, включително 
такива, свързани с опазване на компонентите на околната 
среда и повишаване на тяхната ефективност. 

Питайте УО на ПРСР за разяснения на Условията за 
кандидатстване 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 
седмици преди крайния срок за подаване на проектни 
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само 
на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се 
посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. 
Разясненията се дават по отношение на Условията за 
кандидатстване, не могат да съдържат становище относно 
качеството на проектното предложение и са задължителни за 
всички кандидати. 

Електронно каднидатстване в ИСУН 

Подаването на проектните предложения по двете процедури се 
извършва изцяло по електронен път чрез попълването на уеб 
базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 
придружителните документи в Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 
(ИСУН 2020) на следния интернет адрес: 
http://eumis2020.government.bg/, модула „Е-кандидатстване“. За 
подаването на проектите и приложимите документи в ИСУН 2020 
е необходимо използването на Квалифициран електронен 
подпис. 

Източник: ruralnet.bg 
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АЗПБ предлага задължителен 
труд в селското стопанство за 
хората на борсата 

 
Европейските „зелени коридори“ за работници застрашават 
българското селско стопанство и повишават риска от бум на 
заразени с коронавирус в страната 

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) 
изпрати официално писмо до Националния оперативен щаб за 
борба с коронавируса, в което изрази своите притеснения от 

въвеждането на европейски зелени коридори за т.нар „критични 
работници“, в които влизат и заетите в селското стопанство. 

В разгара на кризата старите страни-членки от Западна Европа 
изпитват остър недостиг на сезонни селскостопански служители, 
който се измерва в стотици хиляди работни места. Редица 
държави вече настояват за специални процедури за гарантиране 
на безпрепятствено преминаване на работници от Източна 
Европа. 

Членовете на АЗПБ изразяват своите опасения от факта, че ако се 
даде възможност на нашите работници да отидат на „сезонен 
гурбет“ във високорискови държави, те неминуемо ще 
застрашат българските земеделски стопанства, при завръщането 
си в родината след приключване на временния им ангажимент. 
Свободното им движение, освен удар по сектор „Земеделие“, 
може да застраши и голяма част от населението. 

АЗПБ разполага с информация, че водещите посредници на 
работна ръка у нас вече са активирани да търсят български 
работници за Англия, Германия и Испания – страни с 
изключително високо ниво на разпространение на коронавирус 
и хиляди смъртни случаи. Асоциацията призовава Националния 
оперативен щаб, в случай, че се вземе решение за отварянето на 
подобни зелени коридори за работници, те да не бъдат 
допускани обратно в страната, докато не приключат 
извънредните мерки – както в съответната държава-приемник, 
така и в България. Работниците също така трябва да бъдат 
предварително информирани за тези мерки. 
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Ден, след като от земеделската асоциация, заедно с още 40 
браншови организация подписаха общ апел за специални мерки 
за карантиниране на земеделски работници, АЗПБ предложи и 
друга мярка за трайно безработните, които се регистрират на 
борсата, да се задължат да прилагат 14-дневен извънреден труд 
в селското стопанство. 

„Отправихме предложение до министър Десислава Танева 
безработните лица, които са регистрирани в „Бюрата по труда“ в 
цялата страна, да могат да полагат обществено полезен труд в 
сферата на селското стопанство. Хиляди българи се регистрират 
ежедневно на трудовата борса, а земеделието страда от остър 
недостиг на работници. В тази кризисна ситуация ще бъде 
изключително полезно те да помагат в земеделските стопанства. 
Уверявам, че работа има, и въпреки студената пролет, очакваме 
добра реколта от плодове и зеленчуци. В тази връзка имаме и 
други предложения, свързани с ангажимент на търговските 
вериги за продажба на хранителни продукти, от които минимум 
50% да бъдат произведени в България.“ споделя Венцислав 
Върбанов, председател на АЗПБ. 

По неговите думи селското стопанство е спасявало България при 
всички национални кризи досега. Именно затова той отправи 
апел за разбиране и ефективни действия от страна на кризисния 
щаб и Народното събрание. 

Източник: Агрозона 




