22 - 26 юни

100

БРЮКСЕЛ↓
ЕК предложи бюджет за 2021 г.,
насочен към възстановяването на
Европа
На 24 юни 2020 г. Комисията предложи бюджет на ЕС за 2021
г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен
с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и
приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по
линия на Next Generation EU — временния инструмент за
възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани
инвестиции и да бъде даден тласък на европейската
икономика.
След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от
новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027
г. (МФР 2021-2027), както и първият годишен бюджет,
предложен от Комисията, ръководена от председателя Фон
дер Лайен. Това е първият бюджет за ЕС-27 след оттеглянето
на Обединеното кралство и края на преходния период.
Годишният бюджет и Next Generation EU съвместно ще
мобилизират през 2021 г. значителни по размер инвестиции,
които ще послужат за преодоляване на непосредствените
икономически и социални последици от пандемията от
коронавируса, за даване на тласък на устойчиво възстановяване

и за защита и създаване на работни места. Бюджетът е също така
изцяло съобразен с ангажимента за инвестиране в бъдещето, за
да се постигне една по-екологична, по-цифровизирана и
устойчива Европа.

Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета на ЕС „В тези
изключителни времена предложението на Европейската
комисия мобилизира безпрецедентна подкрепа. Годишният
бюджет за 2021 г. ще помогне на стотици хиляди лица,
предприятия и региони да преодолеят кризата и да излязат
от нея по-силни от преди. За тази цел трябва да постигнем
споразумение относно дългосрочния бюджет и Next Generation
EU — споразумение, което ще даде сигнал за увереност в цяла
Европа.“
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Проектобюджетът за 2021 г., подсилен от Next Generation EU,
насочва средствата към местата, където могат да помогнат наймного, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка
на възстановяването на държавите — членки (ДЧ) на ЕС и
европейските партньори по света.

1,1 милиарда евро за фонд „Убежище и миграция“ и 1 милиард
евро за Фонда за интегрирано управление на границите, за да се
засилят сътрудничеството в областта на управлението на
външните граници, както и политиката в областта на миграцията
и убежището;

Комисията подчертава, че финансирането ще подпомогне
възстановяването и модернизирането на Съюза, като стимулира
екологичния и цифровия преход, създава работни места и
засилва ролята на Европа в световен мащаб.

55,2 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 813
милиона евро за Европейския фонд за морско дело и рибарство,
за европейските земеделски стопани и рибари, но и за
подобряване на устойчивостта на хранително-вкусовата
промишленост и рибарството и осигуряване на необходимите
средства за управление на кризи;

Бюджетът отразява приоритетите на Европа, които са от
значение за осигуряване на устойчиво възстановяване. За тази
цел Комисията предлага да бъдат отпуснати:
1,34 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ за
киберотбраната на Съюза и за подкрепа на цифровия преход;
3 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в
актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура с
цел улесняване на трансграничните връзки;
575 милиона евро за Програмата за единния пазар, 36,2 милиона
евро и 127 милиона евро съответно за програмите за подкрепа
на сътрудничеството в сферата на данъчното облагане и
митниците;
2,89 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора,
както и 306 милиона евро за секторите на културата и
творчеството чрез „Творческа Европа“;

228 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 1,05
милиона евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане
на европейската стратегическа автономност и сигурност;
1,9 милиарда евро за предприсъединителна помощ, за да се
подпомогнат нашите съседи, включително в Западните Балкани;
Освен това голяма част от средствата ще бъдат използвани
за приоритетните действия, набелязани във връзка с Next
Generation EU, включително:
131,5 милиарда евро заеми и приблизително 133 милиарда евро
безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на
държавите членки по линия на Механизма за възстановяване и
устойчивост като част от Next Generation EU;
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17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на
европейската
подкрепа
за
научноизследователски
и
иновационни дейности, свързани със здравеопазването и
климата, от които 5 милиарда евро по линия на Next Generation
EU;
10,13 милиарда евро за InvestEU за инвестиране в устойчива
инфраструктура, иновации и цифровизация. Част от средствата
ще бъдат отпуснати за Механизма за стратегически инвестиции
за постигане на стратегическа автономност в жизненоважните
вериги на доставките на европейско равнище;
8,28 милиарда евро за Инструмента за подкрепа на
платежоспособността, предложен от Next Generation EU, за
посрещане на нуждите, свързани с платежоспособността, на
жизнеспособни дружества от всички икономически сектори;
47,15 милиарда евро за политиката на сближаване, които ще
бъдат допълнени с 42,45 милиарда евро по линия на REACT-ЕU,
както е предложено в рамките на Next Generation EU. Средствата
ще бъдат използвани за субсидиране на заетостта, схеми за
работа с намалено работно време и мерки за младежка заетост,
както и за ликвидност и платежоспособност за МСП;
9,47 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се
гарантира, че при прехода към неутралност по отношение на
климата никой няма да бъде изоставен, от които 7,96 милиарда
евро по линия на Next Generation EU;

619 милиона евро за rescEU — механизма на Съюза за
гражданска защита, за да се гарантира, че Съюзът има
възможност да реагира на широкомащабни извънредни
ситуации;
1,19 милиарда евро за EU4Health — новата здравна програма,
която ще подготви нашия Съюз за борба с бъдещи заплахи за
здравето; от които 1,17 милиарда евро от Next Generation EU;
15,36 милиарда евро за външните ни партньори чрез
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество, от които 3,29 милиарда евро по
линия на Next Generation EU;
2,8 милиарда евро за хуманитарна помощ, от които 1,3
милиарда евро по линия на Next Generation EU, за нарастващите
хуманитарни нужди в най-уязвимите части на света.
Изключително важно е проектобюджетът да бъде приет
бързо, за да могат стотици хиляди предприемачи, научни
изследователи, земеделски стопани и общини в цяла Европа да
започнат да ползват средствата, инвестирайки по този
начин в едно по-добро бъдеще за следващите поколения.
Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на
Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС,
представено на 27 май 2020 г. След като Европейският
парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР 2021—2027,
включително Next Generation EU, Комисията ще адаптира
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съответно предложението си за бюджета за 2021 г. чрез писмо
за внасяне на корекции.
Проектобюджетът на ЕС за 2021 г. включва разходите по линия
на Next Generation EU, които ще бъдат финансирани със заеми,
взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от
бюджетните кредити под таваните в дългосрочния бюджет,
които се финансират от собствените ресурси. Що се отнася до
последните, за всяка програма се предлагат две суми — поети
задължения и плащания. Поетите задължения представляват
финансирането, което може да бъде определено в договори,
сключени през дадена година. Плащанията представляват
реално изплащаните средства. Предложеният бюджет на ЕС за
2021 г. възлиза на 166,7 милиарда евро поети задължения (-9,7
% в сравнение с 2020 г.) и на 163,5 милиарда евро плащания (+0,8
% в сравнение с 2020 г.).
Източник: ruralnet.bg

До 22 юли е консултацията на
МЗХГ по проект на
идентифицирани потребности за
Стратегическия план по ОСП 20212027 на България
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
публикува проект на Идентифицирани потребности за
изготвянето на националния Стратегически план за Обща
Селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. (ОСП 20212027). От Координационното звено по ОСП 2021-2027 към МЗХГ
поясняват, че изготвените потребности са следващата
предприета стъпка в изготвянето на Стратегическия план за ОСП
2021-2027 и ще бъдат основата за разработване на бъдещите
интервенции.
22 юли 2020 г. е крайната дата на общественосто обсъждане.
Становищата следва да бъдат по образец на МЗХГ и да се
изпращат до Координационното звено на следнстс електронна
поща: cap@mzh.government.bg
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райони 01 2020 , изготвен от Университета за национално и
световно стопанство.
При обсъждането с браншовите организации заместникминистър Вергиния Кръстева информира, че работната група
към МЗХГ започва разработването на плана и поясни, че
предстои публикиване в сайта на МЗХГ на самия Проект на
идентифицираните потребности, призовавайки представителите
на НПО да бъдат активни, да се запознаят с документа и да
предоставят своите предложения и коментари. „Планираната
дата за драфт на Стратегическия план остава непроменена, а
именно-края на годината, когато по график ние трябва да
представим проекта пред ЕК“, подчерта Кръстева.
В началото на седмицата по време на организираната от МЗХГ
видеоконферентна среща с представители на браншови
организации от сектор „земеделие“ (НПО), заместникръководителят на Координационното звено за изготвяне на
Стратегически план за ОСП 2021-2027, Мария Христова,
презентира проекта на идентифицираните потребности. (Вижте
презентацията от срещата ТУК). Инициаторите на срещата
уточниха, че проектът е следващата стъпка в изготвянето на
Стратегическия план за ОСП 2021-2027 и припомниха, че до
момента са представени и обсъдени и трите SWOT анализа. В
сайта на МЗХГ, в секция „ОСП 2021-2027“ са публикувани: 1/
Анализ на състоянието на селското стопанство и хранителновкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна
икономика; 2 /Проект на Анализ на влиянието на селското
стопанство върху околната среда и климата – несъгласуван,
изготвен от Аграрен университет в Пловдив; 3/ Проект на
Социално-икономически анализ на развитието на селските

Запознайте се с публикуваните от МЗХГ
„Проект на
идентифицирани потребности – срок за обществени
консултации до 22 юли 2020 г.“ и „Образец за предоставяне на
предложения във връзка с обществени консултации на втори
етап от стратегическото планиране – Проект на
идентифицирани потребности“ ТУК
В рамките на видеоконферентната среща зам.- министър
Кръстева съобщи, че екипът й е на финала по разработването на
„Зелен наръчник“ и уточни „Предвиждаме заедно с него да
публикуваме и предварителната условност „Кръстосано
съответствие“. Наръчникът ще включва всичко, което виждаме
като възможни интервенции, както и всички предложения, които
сме получили до момента от бранша. Той е изпратен за
съгласуване
от
Аграрния
университет
в
Пловдив,
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Селскостопанска академия и Тракийския университет в Стара
Загора. Искаме да направим опростени схеми и мерки за
кандидатстване в следващия програмен период, които да са
лесно проверими“.
Източник: ruralnet.bg

Еврокомисар Войчеховски:
Скъсяваме пътя на храната от
фермата до трапезата

транспорта на храни в Европейския съюз и при внос-износ. Това
ще доведе до повече независимост на ЕС от външни пазари и
доставки. Местните пазари са отговорът на това
предизвикателство», посочи еврокомисарят по земеделие и
развитие на селските райони Януш Войчеховски по време на
уебконференция посветена на регионалното производство и
неговият принос към жизнеността на селските райони.
Данни на Евростат показват, че 1,3 млрд. тона първична
земеделска продукция, горски и рибни продукти са
транспортирани в ЕС с камиони с капацитет над 3,5 тона през
2017 г. Това включва стоки от ЕС и внос. Количеството храна,
напитки и тютюн е 1,8 млрд. тона. Годишното разстояние, което
изминава храната чрез жп транспорт е 540 млрд. км. Средното
разстояние, което изминава всеки тон храна е 171 км.
Във Втори стълб има възможност за подкрепа на местните
пазари и да се постигне устойчивост в транспорта на земеделска
продукция, припомни еврокомисарят по земеделие.
„Имах възможност да посетя ферми за органично производство
в Австрия и смятам, че примерът на страната може да се
използва в европейски мащаб. 25% от обработваемата земя в
страната се използва за биологично земеделие. Това е и целта на
ЕС до 2030 година“, каза още той.
Източник: Агрозона

«Смятам, че основната задача на стратегията «От фермата до
трапезата» е да допринесе за скъсяване на разстоянието за
транспортиране на произведената храна до потребителя. Ще
настоявам да се обърне повече внимание на подобряването на
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У НАС ↓
До 23 септември е отворен
приемът по подмярка 7.6 на ПРСР
2014-2020. ВИЖТЕ РЕЗЮМЕ.
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за
откриване на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по
подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020.
23 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на
проекти в ИСУН!
Основна информация, свързана с отворената процедура за
подбор №BG06RDNP001-6.008 по подмярка 7.6 на ПРСР 20142020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление
на Национална селска мрежа

РЕЗЮМЕ

Целта на процедурата е да повиши качеството на живот и да
запази културната идентичност и традиции в селските райони.
Запазването на духовния и културния живот на населението е от
важно значение за развитието на селските райони. Културноисторическото развитие на Република България обуславя богато

културно наследство, което се запазва и съхранява в различни
обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири.
Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в
запазване на културната идентичност и традиции в селските
райони и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в
тях.
28 423 283 лева 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 и не могат да надвишават левовата
равностойност на 300 000 евро за проекта.
ДОПУСТИМИ кандидати по процедурата са местни поделения
на вероизповеданията, признати за юридически лица по силата
на чл. 10 от ЗВ или Регистрирани като юридически лица съгласно
чл. 20 от ЗВ.
ДОПУСТИМИ за подпомагане са следните разходи за:
1. възстановяване,
реставрация,
ремонт
и/или
реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и
дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства;
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2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане
до пазарната им стойност, включително чрез финансов
лизинг, до пазарната им стойност;
3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи,
регистрация на търговски марки, свързани с дейностите
по проекта, до пазарната им стойност;
4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, консултации за
икономическа и екологична устойчивост на проекта,
извършени както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на проектното предложение, така и по
време на неговото изпълнение, които не могат да
надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите
разходи по проект.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и
оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез
Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН
2020) с използването на Квалифициран електронен подпис
(КЕП).

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. Разясненията се публикуват на електронната
страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди
изтичането на срока за кандидатстване.
Запознайте се с публикувания на 22 юни 2020 г. пълен пакет
документи към
BG06RDNP001-7.015 – Процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучване и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020,
съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за
изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.
Източник: ruralnet.bg

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения
по 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
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От 1 юли започва прием по
училищните схеми за учебната
2020/2021 г.

Децата в училищата и детските градини ще получават до 50
доставки по схемата „Училищен плод“ и до 50 по схемата
„Училищно мляко“. За първи път през новата учебна година на
подрастващите ще могат да се предоставят не само
конвенционално произведени пресни плодове и зеленчуци,
мляко и млечни продукти, но и продукти, добити по биологичен
път. За първа година освен продуктите по двете училищни
програми, се дава възможност в учебните заведения да се
доставя и пчелен мед. Новостите са разписани в последните
изменения на Наредбата за условията и реда за прилагане на
схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни
продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод“ и
Схема „Училищно мляко“, обнародвана на 19.06.2020 г.
Право на участие в европейските схеми имат учебни заведения,
производители на плодове и зеленчуци, производители на
мляко и млечни продукти, организации на плодове и зеленчуци,
групи производители на плодове и зеленчуци, еднолични
търговци, търговски дружества и кооперации, както и общини.
Учебните заведения могат да участват във всяка от схемите
самостоятелно, като изберат и заявител по тях.

Кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод" и
„Училищно мляко" могат да подават заявления за одобрение за
учебната 2020/2021 година от 1 до 31 юли 2020 г. Документи се
приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по
седалище и адрес на управление на заявителя. Формулярите за
кандидатстване са по утвърден от изпълнителния директор на
ДФ „Земеделие“ образец и са публикувани на електронната
страница на ДФ „Земеделие“.

През изминалата учебна 2019/2020 г. по двете схеми бяха
обхванати над 420 000 деца, които посещават повече от 3 200
учебни заведения в цялата страна. От доставките по схемите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се финансират от
ЕС и се прилагат от почти всички страни-членки на Общността, се
възползват децата от подготвителните групи и учениците от І до
IV клас включително, които посещават държавните, общинските
и частните училища и детски градини.
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Припомняме, че двете училищни схеми не са разработени за
изхранване на децата в учебните завадения. Те имат за цел да
възпитат трайни навици в подрастващите - да консумират пресни
български плодове и зеленчуци, както и качествени млечни и
пчелни продукти, родно производство. С измененията в
Наредбата за прилагане на училищните схеми се цели
стимулиране на родното производство. Най-малко 50% от
доставяните плодове и зеленчуци ще бъдат произведени от
български производители.
Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и
зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения
се финансира от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, както и от държавния бюджет.
Източник: МЗХГ

Близо 3 млн. лева ще бъдат
доплатени на земеделските
производители по Схемите за
обвързана подкрепа за плодове и
зеленчуци за Кампания 2019
2 770 398 лв. ще
бъдат доплатени
на земеделските
производители
по Схемите за
обвързана
плодове
и
зеленчуци
за
Кампания 2019.
Преизчислението на ставките за обвързана подкрепа по схемите
за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци е вследствие
на приключени допълнителни административни проверки и
проверки на място. Неусвоените бюджети по съответните схеми
се разпределят на производителите на плодове и зеленчуци и
зеленчуци оранжерийно производство. Съгласно издадените
Заповеди от Министъра на земеделието, храните и горите
ставките
се
променят,
както
следва:
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- Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група)
- от 1 820,85 лева на хектар за първите 30 допустими за
подпомагане по схемата хектари, на 1 876,42 лв./ха.
- от 1 213,90 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 250,95 лв./ха.;
- Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и
десертно грозде) - от 1 040,70 лева на хектар за първите 30
допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 076,93
лв./ха;
- от 693,80 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 717,95лв/ха.;
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати,
краставици, корнишони и патладжан) - от 1 361,01 лева на хектар
за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на
1
415,50
лв./ха;
- от 907,34 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 943,67 лв./ха.;
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) - от 1
942,72 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане
по
схемата
хектари,
на
1
996,50
лв./ха;
- от 1 295,15 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 331,00 лв./ха.;
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук
и чесън) - от 1 351,36 лева на хектар за първите 30 допустими за
подпомагане по схемата хектари, на 1 402,15 лв./ха;
- от 900,91 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 934,77 лв./ха.;
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови,
зеле, дини и пъпеши) - от 881,05 лева на хектар за първите 30

допустими за подпомагане по схемата хектари, на 913,19 лв./ха;
- от 587,37 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 608,79 лв./ха.;
Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни
зеленчуци (СЗО) - от 13 205,49 лева на хектар за първите 30
допустими за подпомагане по схемата хектари, на 14 014,48
лв./ха.
Източник: МЗХГ

COVID-19: МЗХГ обсъди с бранша
3 нови антикризисни подмерки от
ПРСР 2014-2020
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
предлага разработване на три подмерки за компенсиране на
земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи
селскостопански продукти, по извънредната помощ COVID-19 в
ПРСР 2014-2020. По време на видеоконферентна среща днес
заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р
Лозана Василева и Вергиния Кръстева представиха и обсъдиха с
браншовите организации условията за допустимост за отпускане
на допълнителни средства на засегнатите сектори от
пандемията.
Зам.-министър д-р Лозана Василева припомни, че
програмирането на извънредната мярка COVID-19 в ПРСР 2014-
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2020 стана възможно по инициатива на България, която бе
подкрепена в хода на преговорния процес от всички страничленки на ЕС. „Тя ще бъде в размер на до 2% от бюджета по
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020
г. Предвиждаме по мярката да се задели ресурс от около 100
млн. лв. Таваните на финансовата помощ за земеделските
производители е до 7 хил. евро, а за предприятията е до 50 хил.
евро“, подчерта още тя. По думите й, с тези средства ще се
компенсират разходите за противоепидемични мерки, както и за
намалени доходи от затворени канали за реализация на
продукцията.

заместник-министърът. Тя допълни, че разходите на стопаните
са изчислени на база на един зает за дезинфекция и закупуване
на лични предпазни средства.

Чрез писмена процедура КН на ПРСР 2014-2020 в началото на
юли ще гласува промените в ПРСР 2014-2020
По отношение на програмирането в ПРСР 2014-2020, д-р
Василева поясни, че ще се работи в кратки срокове и
заседанието на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 за
включване на мярката в Програмата ще се проведе чрез писмена
процедура. „Мярката бе разработена по няколко критерии,
като идентифицирахме секторите, които изпитват найголеми проблеми с ликвидността, поради прилагане на
мерките за ограничаване на разпространението на
пандемията. В тези сектори направихме анкетни проучвания.
Целта ни беше да определим какви са допълнителните
разходи, които стопаните са извършили за осигуряване на
безопасни условия на труд, във връзка с ограниченията и
забраните, които бяха наложени. Относно загубите от
затруднената реализация , все още нямаме официални данни,
тъй като не е приключила селскостопанската година“, обясни

Заместник-министър Вергиния Кръстева заяви, че се работи в
посока, мярката да е лесна за кандидатстване от страна на
земеделците, а също така и за прилагане от страна на
администрацията, за да може финансовият ресурс да стигне
бързо до нуждаещите се земеделски стопани.
Критерии, условия за кандидатстване и ставки по новите
подмерки COVID-1, COVID-2 и COVID-3
По първата подмярка COVID-1 ще се подпомагат земеделски
стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките
за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020.
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Подпомагане ще се предоставя на кандидати за размера на
допустимите площи и/или брой животни през 2019 кампания, но
за не повече от заявените такива през 2020 кампания.
Финансовата помощ ще бъде за производители на:






плодове и зеленчуци,
розопроизводство,
винено грозде,
фермери, отглеждащи селскостопански животни и
пчелари.

Подпомагането по подмярка COVID-1:






В сектор „Пчеларство“ се предоставя подпомагане за пчелни
семейства на допустими кандидати, участвали за държавна
помощ de minimis през 2019 г. , но за не повече от наличния брой
пчелни
семейства
през
2020
година.
За
сектор
„Растениевъдство“ помощта за отглеждане на плодове е в
размер на 500 лв/ха. За оранжерийни зеленчуци ставката е 5400
лв/ ха. Относно подпомагането за отглеждане на зеленчуци на
открито бяха обсъдени два варианта. Първият от тях е за
подпомагане на производителите в размер на 650 лв./ хектар.
Втората възможност е 6,5 % от прихода от реализацията на
продукцията, добита от отглежданите култури, но не повече от
650 лв./ хектар. Участниците в срещата се обединиха около
прилагането на първия вариант, като по-целесъобразен. По
първата подмярка ще се подпомогне и отглеждането на рози по
900 лв./ха. Финансовата помощ за отглеждане на винени лозя е
в размер на 300 лв./ха. В сектор „Животновъдство“ финансовата
помощ ще бъде разпределена , както следва: за овце и кози-10
лв. на глава животно; говеда – 53 лв. на глава животно и за
биволи 63 лв. на глава животно. Пчеларите ще получат по 5 лв.
за едно пчелно семейство.



ще под формата на еднократно платима сума, която
съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 трябва да бъде
изплатена до 30 юни 2021 г. въз основа на заявленията за
подпомагане, които следва да бъдат одобрени до 31
декември 2020 г.;
за кандидати, при които помощта се определя на хектар,
глава животно и/или пчелно семейство, същата може да
бъде изплатена до 15.10.2020 г.;
за кандидати, при които помощта се определя на база
годишната данъчна декларация (ГДД) за 2020 г.,
подпомагането ще бъде изплатено до 30.06.2021 г., при
условие, че ГДД бъдат предоставени в срок до 28.02.2021
г.;
максималният допустим размер на финансовата помощ
не може да надвишава левовата равностойност на 7 000
евро за един кандидат.

По втората подмярка COVID-2 се предвижда да се
подкрепят земеделски стопани поради необходимостта от
въвеждането на противоепидемични мерки в рамките на
земеделските стопанства.
Тази подмярка има за цел да запази здравето на заетите в
селското стопанство. Финансова помощ ще се предоставя на
фермери, осъществяващи дейност по отглеждане на свине,
птици и други селскостопански култури. Тя е на база
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средносписъчен брой на персонала за периода март- юни 2020
г.
Подпомагането по подмярка COVID-2:








ще е размер на 100% от определените за допустими за
подпомагане разходи, не се предвижда самоучастие от
страна на кандидатите и се предоставя под формата на
еднократно плащане по подадено заявление за
подпомагане, което има характер и на искане за плащане;
финансовата помощ е в размер на: 30 лв. за едно заето
лице за земеделски стопанства отглеждащи други
селскостопански култури; 245 лв. за едно заето лице за
земеделски стопанства отглеждащи свине; 430 лв. за
едно заето лице за земеделски стопанства отглеждащи
птици;
максималният допустим размер на финансовата помощ
не може да надвишава левовата равностойност на 7 000
евро за един кандидат – земеделски стопанин;
не се предвижда прилагането на критерии за оценка.

предложения, които ще бъдат обсъдени. По подмярката ще
могат да кандидатстват производствени сектори, засегнати наймного от пандемията. Подпомагането ще бъде 5 % от
декларираните приходи за календарната 2019 г. Финансовата
помощ ще е в размер на 100% от определените за допустими за
подпомагане разходи, не се предвижда самоучастие от страна на
кандидатите и се предоставя под формата на еднократно
плащане по подадено заявление за подпомагане, което има
характер и на искане за плащане. Максималният допустим
размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата
равностойност до 50 000 евро за един кандидат – МСП.
Заместник-министър Лозана Василева отправи апел към
представителите на браншовите организации в кратък срок да
изпратят становища и предложения по изготвените критерии за
кандидатстване по трите подмерки. Тя допълни, че мерките и
ставките предстои да бъдат обсъдени и със службите на ЕК.
Източник: ruralnet.bg

Третата подмярка COVID-3 предвижда да компенсира
микро, малки и средни предприятия – преработващи
селскостопански продукти включени в Приложение I към ДФЕС
В предложения вариант финансовата помощ ще се предоставя,
ако е установен спад на приходите от продажби на преработени
селскостопански продукти с най – малко 20 на сто по данни за
периода март – юни на 2020 г., спрямо периода март – юни на
2019 г. Относно посочените месеци се получиха различни
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След проверките: Доплащат
над 2,7 млн. лв за плодове и
зеленчуци

се разпределят на производителите на плодове и зеленчуци и
зеленчуци оранжерийно производство. Съгласно издадените
Заповеди от Министъра на земеделието, храните и горите
ставките се променят, както следва:
– Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група)
– от 1 820,85 лева на хектар за първите 30 допустими за
подпомагане по схемата хектари, на 1 876,42 лв./ха.
– от 1 213,90 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 250,95 лв./ха.;
– Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и
десертно грозде) – от 1 040,70 лева на хектар за първите 30
допустими за подпомагане по схемата хектари, на 1 076,93
лв./ха;
– от 693,80 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 717,95лв/ха.;

2 770 398 лв. ще бъдат доплатени на земеделските
производители по Схемите за обвързана плодове и зеленчуци за
Кампания 2019 г, съобщават от земеделското министерство.
Преизчислението на ставките за обвързана подкрепа по схемите
за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци е вследствие
на приключени допълнителни административни проверки и
проверки на място. Неусвоените бюджети по съответните схеми

– Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати,
краставици, корнишони и патладжан) – от 1 361,01 лева на хектар
за първите 30 допустими за подпомагане по схемата хектари, на
1 415,50 лв./ха;
– от 907,34 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 943,67 лв./ха.;
– Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) – от 1
942,72 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане
по схемата хектари, на 1 996,50 лв./ха;
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– от 1 295,15 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 1 331,00 лв./ха.;
– Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук
и чесън) – от 1 351,36 лева на хектар за първите 30 допустими за
подпомагане по схемата хектари, на 1 402,15 лв./ха;
– от 900,91 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 934,77 лв./ха.;
– Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови,
зеле, дини и пъпеши) – от 881,05 лева на хектар за първите 30
допустими за подпомагане по схемата хектари, на 913,19 лв./ха;
– от 587,37 лева на хектар за допустимите за подпомагане
площи по схемата над 30-ия хектар, на 608,79 лв./ха.;
–
Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни
зеленчуци (СЗО) – от 13 205,49 лева на хектар за първите 30
допустими за подпомагане по схемата хектари, на 14 014,48
лв./ха.
Източник: Агрозона
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓

Plovdiv Food Park Festival

ХII Национален събор на
читалищата – гр. Бяла

Община Бяла и НЧ ”Пробуда 1928 г.“ – гр. Бяла, обл. Варна,
организират ХII-ти Национален събор на читалищата през юни.
Съборът е мястото за среща на читалища от всички краища на
България, място за представяне на най-доброто от вашата
продукция, място за дебат по актуални читалищни проблеми.

На 25-ти ЮНИ 2020 година е старта на втората ни среща приятели!
Завръща се най-вкусният и чакан фестивал в Пловдив, овкусен със СолПипер и ухание на Канела, Мента, Карамел и Хмел!
Е
Това
е.
„Plovdiv
Food
Park
Festival“
2020
Ето, че най-чаканият фууд парк фестивал в Пловдив, е готов отново да
ни събере на поляната от 25-ти до 28-ти юни, да посрещне
почитателите на хубавата храна, кехлибарените пенливи напитки от
цял свят, и още много неустоими кулинарни преживявания,
разположени в уникална фестивална територия в подножието на
Младежкия хълм

Кога: 25-28 юни
Къде: Младежки хълм, Пловдив

Кога: 24-27 юни
Къде: гр. Бяла
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