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БРЮКСЕЛ↓ 
Комисар Войчеховски посочи 
на земеделските министри от 
ЕС възможните мерки от ПРСР 
за преодоляване на 
последствията от COVID-19 
Комисарят на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и развитие на 
селските райони, Януш Войчеховски, отправи ново обръщение 
към земеделските министри от ЕС, във връзка с пандемията от 
COVID-19. Предоставяме превод на писмото на комисар 
Войчеховски: 

„Уважаеми министри, 

Пиша до вас като продължение на първото ми писмо, изпратено 
ви на 19 март, и нашата видеоконференция на високо ниво. 
Изправени сме пред несравнима ситуация поради епидемията 
от коронавирус. Европейската комисия работи по всички 
фронтове, в сътрудничество с държавите-членки, за да отговори 
на ключовите предизвикателства и да гарантира, че всички 
остават в безопасност. 

 

Нашите земеделски производители и всички участници във 
веригата на доставки на храни работят усилено, за да гарантират, 
че безопасната и висококачествена храна продължава да бъде 
достъпна по време на кризата. Изслушах вашите опасения и 
обявих вече гъвкавост и опростявания, които ще гарантират 
продължаване на подкрепата за земеделските стопани и други 
бенефициери на общата селскостопанска политика (ОСП) при 
настоящите ограничения и мерки за социално дистанциране, 
приети от държавите-членки. В момента се предприемат 
окончателните правни стъпки за приемането на тези мерки 
възможно най-бързо. 

На този етап бих искал да ви насърча да използвате най-пълно 
цялата гъвкавост и възможности, налични в рамките на 
програмите за  развитието на селските райони и ОСП. Въпреки че 
някои държави-членки за съжаление са с малък или  с никакъв 
бюджетен резерв, приветствам, онези, които  вече търсят 
възможности как да използват парите, които все още са налични 
по програмите им за развитие на селските райони, за да 
финансират съответните действия за справяне с кризата и 
възстановяването от нея. Въз основа на информацията, която е 
на разположение на Комисията, отбелязвам, че към настоящия 
момент държавите-членки все още могат да разходват около 6 
милиарда евро по своите програми за развитие на селските 
райони; тази сума се увеличава до около 17 милиарда евро, 
когато се вземат предвид сумите за текущите покани за подаване 
на заявления, които все още не са приключили. 
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В този контекст могат да се използват няколко мерки за развитие 
на селските райони и бих искал да ви подчертая някои от тези 
възможности. Ако все още не сте програмирали тези мерки и 
желаете да го направите, или ако искате да разширите обхвата 
им или да преразпределите средства между мерките, моите 
служби са готови да ви помогнат, така че прилагането да започне 
възможно най-скоро. 

 

Могат да се подкрепят различни видове сътрудничество. Това 
може да важи за веригата на доставки на храни, като 
земеделските производители продават директно на 
потребителите или създават услуги за доставка до дома на 
основни продукти като храна или лекарства на изолирани  
жители от селските райони. Подкрепата също може да бъде 
мобилизирана за сътрудничество с оглед подобряване на 
услугите, свързани със здравеопазването. 

Освен това фондовете за развитие на селските райони могат да 
подкрепят инвестиции на ниво ферма, за преработка, маркетинг 
или опаковане на храни или за възстановяване на потенциала за 
производство на селскостопанска продукция. Това се отнася и за 
инвестиции в малки локални инфраструктури и услуги като 
закупуване на оборудване, адаптиране на здравни центрове или 
създаване на мобилни здравни заведения в селските райони. 

С помощтта на консултантски услуги могат да се насочат 
земеделските производители да подобрят устойчивостта на 
своите стопанства. Услуги за подпомагане на фермите могат да 
помогнат на земеделските производители в ежедневната им 
работа, когато е необходимо поради причини като болест, 
отсъствия или неочаквана преумора. 

Там, където вече съществуват инструменти за управление на 
риска могат незабавно да се използват за компенсиране на 
земеделските стопани за значителни и внезапни загуби на 
доходи вследствие на кризата. 

И накрая, финансовите инструменти могат да продължат да 
предлагат финансова помощ на земеделските производители. В 
допълнение, в рамките на Coronavirus Response Investment 
Initiative Plus, Комисията разшири обхвата на подкрепа за малкия 
и среден бизнес в селските райони, като предложи заеми или 
гаранции за покриване на оперативни разходи чрез финансови 
инструменти. Това може да помогне например за увеличаване 
на паричния поток на земеделските производители. 
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Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) 
публикува  примери за проекти за отговор на COVID-19 .  

От ЕК се ангажираме да ви подкрепим да използвате всички 
мерки, достъпни възможно най-бързо и възможно най-
ефективно. Ще осигурим бързо одобрение на измененията на 
вашите програми, предложени в отговор на кризата. 

Можете да разчитате на моята подкрепа. 

Искрено Ваш 

Януш Войчеховски 

Еврокомисар по земеделието и развитието на селските райони“ 

Източник: ruralnet.bg 

 

 

 

 

 

Само една преходна година за 
ОСП, засега 

 
БГ предложението за национална помощ влиза в преходните 
правила по селскостопанската политика, тристранните 
преговори ще бъдат през май и юни 

За момента преходния период по Общата селскостопанска 
политика остава една година. Това беше решено на днешното 
заседание на Специалния комитет по селско стопанство.  2021 г. 
ще бъде преходна година, а на срещата беше прието специално 
изявление, че това не е окончателна позиция и че този елемент 
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ще бъде преразгледан с оглед на напредъка на преговорите за 
Многогодишната финансова рамка. Мнозинството държави-
членки са убедени, че срокът на преходния период е 
необходимо да бъде 2 години. В допълнение, преговорната 
позиция се определя като „частична“, тъй като на настоящия етап 
не включва свързаните с бюджета въпроси, които понастоящем 
са предмет на преговори в контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка на ЕС за 2021—2027 г. 

БГ успех със запазването на преходната национална помощ 

На днешното заседание комитетът одобри позицията си и връчи 
мандат на Председателството за стартиране и водене на 
преговори с Европейския парламент по проекта на Регламент за 
преходните правила за ОСП. България постигна успех в 
преговорите за включване в проекта на регламента на текст за 
запазването на схемата за националната преходна помощ за 
периода на преходния регламент без промяна на нивото на 
подкрепа към 2020г. Схемата за преходната национална помощ 
не присъстваше в предварителното предложение на 
Европейската комисия, съобщават от аграрното министерство. 

Запазването на преходната национална помощ ще създаде по-
голямо ниво на сигурност и предвидимост за земеделските 
стопани, особено в секторите, които се подпомагат с този вид 
подкрепа и ще подпомогне осъществяването на плавен преход 
към реформираната ОСП. Преходният регламент осигурява 
продължаване на прилагането на всички схеми за директни 
плащания в периода до влизането в сила на правилата на новата 
ОСП, при същите условия и изисквания по отношение на 
земеделските производители. Преходният регламент позволява 

непрекъснатост на помощта по Програмата за развитие на 
селските райони към земеделските стопани като дава 
възможност на страните членки да използват средства от новия 
програмен период по старите правила правила, дейтващи в 
периода 2014-2020 г. Това ще осигури безпроблемно 
продължаване на плащанията към земеделските производители 
до одобрението на Стратегическия план. 

На 28 април ЕП трябва да одобри позиция по проекта на 
регламент 

Следващият етап с цел окончателно приемане на 
законодателния акт и осигуряване на преходен период за 
прилагането на ОСП включва тристранни преговори с 
Европейския парламент. Те са очаква да стартират и да се 
проведат през месец май и юни 2020 г., след одобрението на 
позицията на Парламента по проекта на регламента на 28 април. 

Източник: Агрозона 
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Европейската комисия прие 
удължаването на крайния срок 
за подаване на заявления за 
подпомагане 

 
Европейската комисия (ЕК) прие удължаването на крайния срок 
за подаване на заявления за подпомагане- новият краен срок ще 
бъде 15 юни 2020 г. 

Държавите-членки обаче трябва да решат дали да използват 
удължаването. 

След избухването на пандемията от COVID-19 и настоящата 
криза, ЕК прие на 6 април 2020 г. удължаването на крайния срок 
за подаване на заявления за подпомагане по схемите на обща 
селскостопанска политика (ОСП). Земеделските производители 
и други бенефициенти на ОСП вече ще имат повече време да 
попълнят своите заявления за получаване както на директни 
плащания, така и на плащания за развитие на селските райони. 

Новият краен срок за подаване на заявления ще бъде 15 юни 
2020 г., вместо 15 май, което ще позволи по-голяма гъвкавост на 
земеделските производители да попълват заявленията си в тези 
трудни и несравним времена. Удължаването ще бъде възможно 
за всички земеделски производители, отговарящи на условията 
във всички държави-членки и след решение на дадената 
страната дали ще удължи крайния срок. 

От пресслужбата на ЕК посочват, че Комисията продължава да 
следи отблизо всички селскостопански пазари и търговията с 
хранителни продукти и е в готовност да предприеме 
допълнителни действия, когато е необходимо. 

Източник: rurlnet.bg 
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Специалният комитет по селско 
стопанство одобри 
„частичната“ си позицията по 
проекторегламента за 
преходните правила на ОСП 
Специалният комитет по селско стопанство одобри позицията си 

и връчи мандат на 
Хърватското 

председателството да 
започне преговори с 

Европейския 
парламент (ЕП) по 
проекта на Регламент 
за преходните правила 
за ОСП, предложен от 

Европейската комисия (ЕК) в началото на месец ноември 2019 г. 

Постигнатата позиция по проекта на Регламент за преходните 
правила за ОСП е „частична“   

Преговорната позиция се определя като „частична“, тъй като на 
настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси, 
които понастоящем са предмет на преговори в контекста на 

следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 
2021—2027 МФР (2021-2027). 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 
съобщава, че това бе постигнато в рамките на проведеното на 6 
април 2020 г. заседание на Специалния комитет по селско 
стопанство. 

 

Националната преходна помощ е включена в 
проекторегламента 

България постигна успех в преговорите за включване в проекта 
на регламента на текст за запазването на схемата за 
националната преходна помощ за периода на преходния 
регламент, без промяна на нивото на подкрепа към 2020г. МЗХГ 
напомня, че схемата за преходната национална помощ не 
присъстваше в предварителното предложение на ЕК. 
„Запазването на преходната национална помощ ще създаде по-
голямо ниво на сигурност и предвидимост за земеделските 
стопани, особено в секторите, които се подпомагат с този вид 
подкрепа и ще подпомогне осъществяването на плавен преход 
към реформираната ОСП.“, изтъкват от пресслужбата на МЗХГ. 

Преходът към новата ОСП за сега остава 1 година 

МЗХГ съобщава, че за момента преходният период към новата 
ОСП остава една година, т.е. 2021 г. ще бъде преходна година. 
По време на вчерашното заседание на Специалния комитет по 
селско стопанство е прието специално изявление, че позицията 
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за периода на преход не е окончателна и че този елемент ще 
бъде преразгледан с оглед на напредъка на преговорите за МФР 
2021-2027. „Мнозинството държави-членки са убедени, че 
срокът на преходния период е необходимо да бъде 2 години.“, 
поясняват от пресслужбата на МЗХГ. 

Какво следва? 

Тъй като Европейският парламент (ЕП) и Съвета са 
съзаконодатели в процеса, приемането на регламента за 
преходните правила на ОСП преминава през тристранни 
преговори с ЕП. На 28 април 2020 г. се очаква одобрението на 
позицията на Парламента по проекторегламента, след което в 
периода май и юни 2020 г. се очаква да стартират и да се 
проведат тристранните преговори. 

Постигането на тристранно споразумение за преходните 
правила на прилагане на ОСП се  очаква да осигури плавен 
преход между настоящия (2014—2020) и новия дългосрочен 
бюджет, както и предвидимост и непрекъснатост на 
финансирането. 

Преходният регламент осигурява продължаване на прилагането 
на всички схеми за директни плащания в периода до влизането 
в сила на правилата на новата ОСП, при същите условия и 
изисквания по отношение на земеделските производители. 
Преходният регламент позволява непрекъснатост на помощта по 
Програмата за развитие на селските райони към земеделските 
стопани, като дава възможност на страните членки да използват 

средства от новия програмен период по старите правила, 
действащи в периода 2014-2020 г. 

Източник: rurlnet.bg 

ЕИБ отпуска 700 милиона евро 
за проекти в селското 
стопанство и биоикономиката 

 
Европейската инвестиционна банка обяви, че предприема 
поредната финансова инициатива, с която цели да привлече 1,6 
млрд. евро инвестиции в сектора на селското стопанство и 
биоикономиката, съобщиха от финансовата институция. ЕИБ ще 
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вложи в начинанието собствени средства на стойност 700 млн. 
евро. 

От финансовия ресурс ще могат да се възползват частни 
компании, действащи по цялата верига на производството и 
преработката на храни, както и на материали на биологична 
основа и биоенергия. Програмата ще даде възможност за пряко 
кредитиране за частния сектор в размер между 15 млн. и 200 
млн. евро на компания, като отпусканите средства само от ЕИБ 
ще са на стойност между 7,5 млн. и 50 млн. евро на компания. 

Целенасочените инвестиции ще подпомогнат опазването на 
околната среда и ефективността на използване на природните 
ресурси, конкурентоспособността, производството на енергия от 
възобновяеми източници и енергийната ефективност като цяло. 
Програмата ще допринесе за запазването и създаването на нови 
работни места в селскоте райони, като по този начин ще 
подпомогне развитието на селските райони и териториалната 
интеграция в целия Европейски съюз. 

Финансирането ще бъде гарантирано от бюджета на ЕС чрез 
Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е в 
основата на „Инвестиционния план за Европа”. 

Настоящата програма е естествено продължение на 
предприетата през 2018 г., в чиито рамки бяха отпуснати кредити 
на стойност 400 млн. евро в селското стопанство и 
биоикономиката и която е вече пред приключване. Тя 
предизвика сериозен интерес на пазара, включително със 
съвместните проекти между няколко компании или партньори 

от различни страни, сред които Франция, Полша, Ирландия и 
Латвия, припомнят от ЕИБ. 

Източник: sinor.bg 

У НАС ↓ 
ДФЗ публикува списъци с 
животновъдите и кланиците, 
които могат да участват в 
помощта de minimis за 
реализация на българско 
агнешко месо 

 
Срокът за кандидатстване по държавната помощ е до 31 май 
2020 г., като субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2020 г. 

ДФ „Земеделие” публикува Списък със земеделските стопани, 
които имат право да участват в подпомагането за държавната 
помощ de minimis за кланици, които следва да организират 
изкупуването и реализацията на българско агнешка месо в 
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търговската мрежа на страната през 2020 г. Помощта има за цел 
да подпомогне малките и средни животновъди с до 500 животни 
да реализират на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при 
въведеното извънредно положение заради COVID-
19. Указанията за прилагане на помощта също са публикувани на 
сайта на фонда. 

Подпомагане по държавната помощ de minimis 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. Добитото месо 
ще се реализира на територията на цялата страна. В България 
има действащи 64 кланици, които могат да извършват клане на 
дребни преживни животни. 

Кланиците, които могат да изкупуват агнета и ярета от стопаните 
са включени в Националния електронен регистър на БАБХ за 
предприятия с одобрение за търговия с храни от животински 

произход със страните членки. Те отговарят на изискванията в 
Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на ЕП и на Съвета 
от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни 
правила за храните от животински произход, с категория 
свързана дейност код „SH” (клане). 

В Регистъра на БАБХ   може да се намери информация за кланици 
във всяка област на страната. Първо се избира областта, след 
което търсенето продължава в СЕКЦИЯ I – Месо от домашни 
копитни и Код –SH. 

За обезпечаване на помощта УС на ДФЗ одобри бюджет в размер 
на 3,5 млн. лв. 

Източник: Ruralnet.bg 

Министър Танева: Ще въведем 
задължение големите 
хранителни вериги да 
предлагат регионална 
продукция 
Това е минималното, което сме длъжни да направим като 
държавници, за да съхраним нашия народ, каза министърът 
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„Да, ние ще въведем задължение на всички оператори с обекти 
в цяла България да предлагат местна и регионална продукция на 
потребителя. В това няма абсолютно никакво задължение и 
вмешателство в досегашните им канали на доставки и логистика. 
Това е минималното, което сме длъжни да направим като 
държавници, за да съхраним нашия народ“. Това обяви 
министърът на земеделието Десислава Танева днес след 
правителственото заседание. Тя определи като манипулации, 
всичко което е посочено в изявлението на Сдружението за 
модерна търговия, в което членуват търговските вериги.  „От 
доста време се правят безплодни опити за диалог с тях, в тези 
условия на криза пенсионер с 240 лева може да я дари, за да 
подкрепи нуждаещите се, а не може оператор с N на брой обекта 
да направи усилие дребният производител да може да продава 
в провинцията. Това е нонсенс, не подлежи на коментар. За 
всеки български държавник е унижение  да коментира подобна 
ситуация“, каза още министърът. 

 

 

Законът и 
регулацията в това 
отношение са такива, 
каквито се приемат от 
съответните страни. 
„Ние ще предложим 

съответния текст, правим по него последните редакционни 
корекции“, уточни още тя. 

Подготвен е проект на постановление на МС, както и 
законодателно предложение, което ще бъде внесено в 
българския Парламент когато започне да работи. 

Източник: Агрозона 

 

ДФЗ преведе още близо 18 
млн. лв. по мярка 10 
„Агроекология и климат” от 
ПРСР 2014-2020 

 
Днес  ДФЗ преведе още близо 18 млн. лв. (17 988 138 лв.) по 
мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020. 

Изплатените средства по мярка 10 за Кампания 2019 са за 
кандидати с поети ангажимент по направления: 

    „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове 
гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично 
значение (ВПС-4.1)“; 
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    „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски 
лешояд в 
обработваеми земи 
с орнитологично 
значение (ВПС-4.2)“;   
както и комбинация 
между различните 
направления от 
мярката, които към 
момента не бяха 

получили 
подпомагане. 

ДФЗ съобщава, че подпомагане по мярка 10 са получили 702 
земеделски стопани. 

Заедно с преведените до този момент средства по отделните 
направления от мярка 10, общо изплатената сума за Кампания 
2019 достигна 61 млн. лв. (61 204 134 лв.). Финансовото 
подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет. 

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се 
определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 
февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и 
климат“ от ПРСР 2014-2020 година. 

 

Източник: rurlnet.bg 

COVID-19: Решения на ДФЗ от 7 
април с набор от мерки за 
смекчаване на икономическите 
последици от извънредното 
положение 

В рамките на проведеното на 07.04.2020 г. заседание на 
Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 
са взети редица решения, базирани на предприетите от МЗХГ и 
ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на 
икономическите последици от обявеното извънредно 
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положение в България заради пандемията от COVID-19, 
отразяващи и исканията на браншовите организации. 

Съгласно Протокол № 157/07.04.2020г. на УС на ДФЗ са взети 
следните решения 👇👇 

📌📌 Предоставят се 30 млн. лв. за краткосрочни кредити в сектор 
„Плодове и зеленчуци“ 

УС на ДФЗ отпуска 30 млн. лв. за краткосрочни кредити на 
производителите на плодове и/или зеленчуци полско и 
оранжерийно производство за реколта 2020 г., при лихва по 
кредита в размер на 2 %, но не по-малко от референтния лихвен 
процент, приложим към датата на сключване на договора за 
кредит. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на 
оранжерийното производство. 

Срокът на погасяване на кредититее до 30 юни 2021 г. 

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат 
подадено и приключено заявление по схемите за обвързано 
производство на плодове и полски и/или оранжерийни 
зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да 
са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 
години назад (за Кампании 2017, 2018 и 2019 г.). 

Предстои ДФЗ да изготви указания съвместно с компетентните 
дирекции на МЗХГ, които министъра на земеделието, храните и 
горите трябва да утвърди. 

📌📌 5 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийните 
производители 

УС на ДФЗ утвърди финансов ресурс за 2020 г. в размер до 5000 
000 лева по минимална помощ de minimis за компенсиране на 
част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, 
почистване, опаковане и други операции свързани с 
предлагането на свежи зеленчуци оранжерийно производство 
(домати, краставици и пипер) в търговската Мрежа. 

Помощта се предоставя за справяне с последствията от 
настъпило събитие – извънредното положение и наложените 
мерки в Република България, въведени заради пандемията от 
COVID-19. 

На подпомагане подлежат обекти за търговия с храни, 
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и вписани в 
публичния регистър на БАБХ (по приложен списък). 

📌📌 Дава се възможност за авансови плащания за инвестиции в 
растениевъдството 

УС на ДФЗ взе решение да се даде възможност за авансово 
изплащане на част от държавната помощ по схемата „Помощ за 
инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, 
свързани с първично производство на растениевъдна 
земеделска продукция”. Решението е на база предприети от 
МЗХГ и ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за 
смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка 
с обявеното извънредно положение в България и по 
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предложение на браншовите организации в сектор 
„Растениевъдство”. 

ДФЗ е в процес на допълване на Указанията с процедура за 
авансово изплащане на определен процент от държавната 
помощ по схемата по прием 2020 г., които се очаква да бъдат 
утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите. 

 

📌📌 Удължава се срокът за изпълнение на договорите по 3 
инвестиционни схеми 

 

С оглед обявеното извънредно положение в България, заради 
пандемията от COVID-19 и постъпилите искания от 
бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на 
договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на 
инвестицията, УС на ДФЗ взе решение за удължаване сроковете 
на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по 
трите схеми за държавни помощи: 

    „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски 
стопанства, свързани с първично производство на 
растениевъдна земеделска продукция”; 

    „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и 
съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на 
новородени животни с мляко“ и 

    „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за 
преработка и/или обработка на сурово мляко”. 

 

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще 
се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс 
още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента 
извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент 
срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца. 

 

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат 
допълнени и утвърдени от Министъра на земеделието, храните 
и горите. 

Източник: ruralnet.bg 




