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БРЮКСЕЛ↓ 

Реакции на международни 
НПО по предложението на ЕК 
за МФР 2021-2027 и новия 
инструмент за възстановяване 
“ЕС за следващо поколение“ 

 
Фермерските лобита и 
заинтересованите страни дадоха 
своите реакции относно 
предложението на Европейската 
комисия (ЕК) за преработена 
Многогодишна финансова рамка 
2021-2027 и новия инструмент за 

възстановяване “ЕС за следващо поколение“, които бяха 
представени на 27 май 2020 г. 

Копа – Коджека най-голямата фермерска организация в ЕС заяви 
необходимост от повече съвместни действия на равнище ЕС и от 
допълнителна финансова подкрепа в рамките на бюджета по 

ОСП, особено след публикуването на двете стратегии „От 
фермата до трапезата“ и „Биологичното разнообразие 2030“. 

Европейската Асоциацията за Биогаз (ЕБА) приветства 
плановете за възстановяване, които включват решаваща 
подкрепа за биогазовата индустрия и са от съществено значение 
за максималното използване на възобновяемите газове и 
осигуряване на интелигентна интеграция в сектора. 

BirdLife Europe заяви, че Комисията е направила 
препращане към двете току-що публикувани стратегии „От 
фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие 2030“, в опит за 
преодоляване на двусмисления и следователно „потенциално 
вреден път, който Европа поема за бъдеще“. 

Грийнпийс кампания в ЕС за горите и селското стопанство 
предупреждава, че ОСП не може да даде своя принос за 
„малките земеделски стопани, природата или климата, ако 
продължава да разпределя по-голямата част от средствата на 
основата единствено на обработваема площ.“ 

Световният фонд за природа (WWF ) заявява, че пакетът за 
възстановяване и подготовка не е „напълно зелен и 
справедлив“. Фондът съжалява, че липсват ясни механизми за 
прилагане на зелените условия и гаранция, че никакви средства, 
изразходвани от държавите членки, няма да вредят на дейности 
като изкопаеми горива или изграждане на нови летища и 
магистрали.“ 

Земеделският мозъчен тръст Ферма Европа (Farm Europe) 
заявява, че преразгледаният дългосрочен план, представлява 
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„сериозно съкращение от 31 милиарда евро на помощи за 
земеделските стопанства за периода 2021-2027.“ Тръстът 
призовава Съвета и Парламента да възстановят съгласуваността 
и да дадат на европейските селскостопански сектори средства за 
изпълнение на мисията, както и за постигане на устойчиво 
управление на екологичното наследство. 

Групата на лобистите за търговия на дребно и едро (Euro 
Commerce) настоява за стимулиране на потреблението и 
подчертава необходимостта от икономически стимули, които да 
увеличат доходите на хората. Организацията подчертава, че 
стимулирането на потреблението би означавало подкрепа за 
всички по веригите за доставки в цяла Европа. 

Европейският комитет на регионите (КР) подкрепи 
преразгледания план за МФР и план за възстановяване и 
призова за бързо приемнане на предложенията. Подчерта, че 
бюджет от 1,1 трилиона евро и пакет за стимулиране след 
коронавируса в размер на 750 милиарда евро се съсредоточават 
върху безопасността, възстановяването и устойчивостта на 
регионите, градовете и селата в цяла Европа. И двата проекта 
включват ключовите елементи, изисквани от Европейски 
комитет на регионите. 

Реакции на фермерските лобита по Многогодишната 
финансова рамка и новия инструмент за възстановяване 

В изявление относно преработената Многогодишна финансова 
рамка (МФР) 2021-2027 г. и Новия инструмент за възстановяване, 
Копа-Коджека подчерта, че планът за възстановяване трябва да 
бъде отправна точка за реалността след пандемията от COVID-19 

и да следва общия и координиран подход, основан на 
принципите на солидарност, разбиране и гъвкавост. Когато става 
въпрос за селско и горското стопанство, всички необходими 
инструменти трябва да бъдат приложени- от безвъзмездни 
средства до заеми и финансови инструменти, за да се стимулира 
така необходимата инвестиционна подкрепа за възстановяване 
на сектора. Копа-Кожека приветства изместването на фокуса 
върху сближаването, инвестициите, изследванията, 
дигитализацията, уменията и диверсификацията. От своя страна, 
президентът на Копа приветства увеличението от 15 млрд. евро 
за развитие на селските райони като „първа положителна 
стъпка“, но изрази разочарование по отношение на 
разпределените суми по ОСП в преразгледаното предложение 
за МФР. Той подчерта, че намаляването на директната подкрепа 
в период, в който се оказва толкова силен натиск и се отправят 
завишени изисквания към земеделските производители, е 
просто неприемливо. От друга страна, президентът на Коджека 
настоя, че сега има нужда от силен ЕС повече от всякога, със 
същата финансова подкрепа, като настоящата МФР. 

Президентът на Европейската Асоциацията за Биогаз 
(ЕБА)Е заяви, че обхватът на производството на възобновяеми 
газове, заедно с разгръщането на други възобновяеми 
източници, се нуждае от всички необходими инвестиции и 
финансови инструменти, за да продължи своя път, в името на 
постигането на общата цел. 

BirdLife Europe подчерта, че „допълнителният чек за почти 
24 млрд. евро“ (4 млрд. евро допълнително за 1 -ви стълб ОСП и 
5 млрд. евро за     2 -ри стълб, както и още 15 млрд. евро за 
Развитие на селските райони от NextGeneration EU) за околна 
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среда по ОСП е най-лошата от прогнозите. От BirdLife Europe 
зададоха въпроса „къде са 20 млрд. евро годишно обещани 
миналата седмица за опазване на околната среда?” 

Грийнпийс кампания в ЕС за горите и селското стопанство 
призова ЕК да „бракува ОСП за здравословно възстановяване“ и 
„да я замени със система, която харчи публични средства въз 
основа на генерираните от фермерите обществени блага.” 

Световният фонд за природата (WWF ) критикува усилията 
на ЕК да направи „Зелената сделка“ „двигателят“ на 
икономическото възстановяване, като заявява че „половината 
двигател все още липсва (по-специално инвестиции в природен 
капитал)… така че това възстановяване изглежда спряно. “ 

Ферма Европа (Farm Europe) отбелязва, че ЕК „просто 
поддържа предложението си от миналия февруари“, което 
представлява „драстичен спад от 12%. Те изчисляват, че планът 
поддържа 1- ви стълб и представлява намаление на 2- ри Стълб 
с 6%. Добавянето на 16,48 млрд. евро в рамките на 
Възстановителния пакет за 2 -ри стълб (изразена в текущи цени), 
„е много далеч от компенсиране на бюджетните съкращения, 
направени в постоянни евро”. Цялостното предложение „не 
предлага никаква реална перспектива и Комисията планира да 
постави „допълнителни ограниченията за индустрията, без в 
крайна сметка да й се даде възможност да инвестира масово, за 
да се подобрят икономическите и екологичните резултати. 
Резултатът ще бъде „по-малък доход и капацитет за инвестиране 
в бъдеще“. 

Източник: ruralnet.bg 

ФАО: Индексът на цените на 
храните стигна най-ниската си 
стойност от 2018 г. насам 
Цените на хранителните стоки в световен мащаб паднаха за 
четвърти пореден месец през май. Доставките са силни, но 
търсенето отслабва поради икономическите проблеми, 
предизвикани от пандемията COVID-19, съобщава 
Организацията за прехрана и земеделие на ООН. 

Индексът на цените на храните на FAO, който проследява 
международните цени на най-често търгуваните хранителни 
стоки, е средно 162.5 пункта през май, с 1.9 процента под 
предходния месец и отбелязва най-ниската си стойност от 
декември 2018 г. 

При млечните продукти индексът спада със 7,3 процента спрямо 
април, воден от рязкото понижаване на котировките на масло и 
сирене поради сезонните фактори на предлагане и по-ниското 
търсене на внос и средно с 19,6 процента под нивото си преди 
година. Котировките за мляко на прах намаляха умерено, тъй 
като ниските цени и подновената икономическа активност в 
Китай подхранваха силните интереси за купуване. 
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Индексът на 
цените на 
захарта се 
повиши със 7,4% 

спрямо 
предходния 

месец и отмени 
половината от 
априлския си 

спад поради възстановяване на цените на суровия петрол в 
международен мащаб, както и по-ниски от очакваните добиви в 
Индия и Тайланд, съответно вторият в света най-големият 
производител на захар и вторият най-голям износител. 

При зърнените култури има спад с 1% спрямо април. 
Международните цени на ориза леко се повишиха, докато 
експортните цени на пшеницата паднаха, на фона на 
очакванията за широки световни доставки. Цените на едрото 
зърно паднаха още повече, като при царевицата в САЩ сега са 
почти 16% под нивото им от май 2019 г. 

При растителните масла има спад в индекса  с 2,8 процента до 
минимум за 10 месеца. Докато котировките за цените на 
рапичното и слънчогледовото масло се увеличаваха, тези за 
палмово масло паднаха за четвърти пореден месец, отразявайки 
намаленото глобално търсене на внос и по-високите от 
очакваното нива на производство и запаси в големите страни 
износителки. 

Индексът на цените на месото на ФАО спадна с 0,8% през май, 
средно с 3,6% под стойността си за май 2019 г. Котировките на 
месо от едър рогат добитък се увеличиха, докато тези за 
домашни птици и свински меса продължиха да намаляват, което 
отразява високите възможности за износ в основните страни 
производители, въпреки увеличаването на търсенето на внос в 
Източна Азия след отпускането на мерките за социално 
дистанциране влседствие на COVID-19. 

Източник: Агрозона 

ЕК събира мнения относно 
законодателството на ЕС за 
устойчиво използване на 
пестициди 

 
Европейската 

комисия отвори 
публична 

консултация 
относно 

законодателството 
на ЕС за устойчиво 

използване на пестициди. До 7 август в полунощ брюкселско 
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време всеки може да даде своето мнение относно частта на 
стратегията „От фермата до трапезата“, в която е предвидено 
значително намаление на употребата на пестициди. 

Правната рамката на ЕС за устойчива употреба на пестициди има 
за цел защита на човешкото здраве и околната среда от 
възможни рискове и въздействия вследствие от употребата на 
пестициди. Тази рамка насърчава прилагането на интегрирано 
управление на вредителите и алтернативни подходи към 
използването на химикали. Комисията ще преразгледа до каква 
степен тези цели са изпълнени и ще разгледа варианти за 
постигане на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и 
„Зеления пакт“. 

След края на публичната консултация ЕК ще събере подадените 
мнения и ще обясни защо някои мнения не са били взети 
предвид, ако има такива. Подадените коментари трябва да 
бъдат направени в съответствие със съответните правила на 
сайта на публичната консултация. 

Източник: Агрозона 

 
 

 

 

 

ЕК одобри седмото изменение 
на ПРСР 2014-2020, с което са 
нотифицирани промените по 
мярка 13. ВИЖТЕ 
консолидираната версия. 
Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България 
за седмо изменение на Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020. С полученото Решение за изпълнение на ЕК 
CCI 2014BG06RDNP001 от 27.05.2020 г. се определя новият обхват 
на районите със значителни природни ограничения (НР 2) и се 
одобряват условията за прилагане на новата подмярка 13.3 
„Компенсационни плащания за други райони, засегнати от 
специфични ограничения“ (НР 3). 

Това става ясно от публикуваните днес в сайта на Министерство 
на земеделието, хранире и горите (МЗХГ) прессъобщение; 
консолидираната версия на ПРСР 2014-2020 след седмото 
одобрено изменение и Проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 
„Плащания за райони с природни или други специфични 
ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020; с краен срок на 
едномесечното обществено обсъждане до 29 юни 2020 г. 
(становища могат да се изпращат до дирекция „Развитие на 
селските райони“ на МЗХГ, еmail: 
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IMarkovska@mzh.government.bg). Целта на предложените 
промени в Наредба № 6 от 2015 г. е осигуряване на съответствие 
с текстове по отношение мярка 13, одобрени от ЕК в седмото 
изменение на ПРСР 2014 – 2020. Проектонаредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. включват: 
ново списък, в който са изброени одобрените от ЕК землища по 
подмярка 13.3; изменен списък на отпадащи от обхвата на НР 2 
землищата; одобрените от ЕК ставки по подмярка 13.3. 

Пакет документи с одобрено Седмо изменение на ПРСР 2014-

2020 можете да откриете ТУК  
Материали и стенографски протоколи от заседанията на КН на 
ПРСР 2014-2020 можете да откриете ТУК 
Одобреният обхват на НР 2 включва 340 землища, в които 
земеделска дейност извършват над 6 700 земеделски стопани. 

От тези 340 землища,  311 са в обхвата на НР 2, прилаган към 
2019 г. 

След извършената актуализация на обхвата на НР 2 отпаднаха 
258 землища от настоящото НР 2. Вследствие на този резултат, 
МЗХГ взе решение да се възползва от разпоредбите на чл. 32, ал. 
4 от Регламент 1305/2013 г., а именно да се разработи и приложи 
нова подмярка 13.3 за райони с други специфични ограничения 
– НР 3. Разработената мярка беше включена в седмото 
изменение на ПРСР 2014-2020. 

Одобреният обхват на НР 3 включват 60 землища, като 57 от тях 
са отпаднали от обхвата на НР 2 
Тези 57 землища обхващат площи, заявявани по НР 2 от 1 039 
земеделски стопани, които вече могат да получават 

подпомагане за 
тези площи по НР 
3. 

Преходна помощ 
за 2020 г. за 
бенефициентите в 
отпадналите от НР 
2 землища 
Над 3 600 

фермери, извършващи земеделска дейност в отпадналите от НР 
2 землища, които не попадат в обхвата на НР 3, могат да получат 
преходна помощ в размер от 25 евро/ха за 2020 г. 

 Одобрени от ЕК ставки за НР 3 от новата подмярка 13.3 на ПРСР 
2014-2020 

    до 50,0 ха – 59,15 евро/ха; 
    за частта над 50,0 ха – 100,0 ха – 27 евро/ха; 
     за частта над 100,0 ха – 13 евро/ха. 

В рамките на кампания 2020 г. земеделските стопани имат 
възможност да заявяват подпомагане, ако землищата им 
попадат в новия обхват на НР2 (Наредба за определяне на 
критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния 
им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.) или в обхвата на 
новата подмярка НР 3 (Заповед РД09-370/29.04.2020 г.), както и 
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ако извършват земеделска в землища, отпадащи от обхвата на 
НР 2. 

Източник: ruralnet.bg 

У НАС ↓ 

МС одобри позицията на 
България за срещата на 
земеделските министри от ЕС 
на 8 юни 
Министерски съвет (МС) одобри позицията на България за 
предстоящата на 8 юни неформална видеоконферентна среща 
на земеделските министри от ЕС, в която ще бъдат обсъдени 
проектите на двете нови стратегии на ЕК- Стратегия „От фермата 
до трапезата“ и Стратегия за биоразнообразието 2030. 

В рамките на проведеното на 3 юни 2020 г. заседание на МС 
правителството одобри позицията на България за предстоящи 
видеоконференции на ресорни министри от държавите-членки 
на ЕС. 

 От съобщението на пресслужбата на МС става ясно, че на 8 юни 
2020 г. ще се проведе неформална видеоконферентна среща на 

министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки 
на ЕС. В рамките на видеоконферентната среща се очаква 
Европейската комисия (ЕК) да представи проект на Стратегия „От 
фермата до трапезата“ и проект на Стратегия за 
биоразнообразието 2030, които ЕК публикува на 20 май 2020 г., 
след което министрите ще проведат обмен на мнения по тях. За 
изпълнение на стратегията, ЕК ще предложи законодателна 
рамка преди края на 2023. 

От пресслужбата на МС посочват следната позиция: 

„За България 
реализацията 

на потенциала 
на двата 
документа в 

дългосрочен 
план ще зависи 
в голяма 
степен от 

осигуряването на достатъчен финансов ресурс за подкрепа 
на политиката и от възможността държавите-членки да 
разполагат с максимална гъвкавост при структурирането 
на своите инструменти според конкретните си нужди и 
потребности. За да бъде достигната по-висока амбиция от 
страна на земеделските производители в изпълнението на 
специфичните цели на ОСП и ангажиментите, произтичащи 
от Европейският зелен пакт, е необходимо инструментите 
на европейско ниво да предвиждат допълнително 
насърчаване на сдружаването на земеделските 
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производители и малките и средни предприятия в 
организации на производители.“ 

Прессъобщението на МС пояснява, че предстои обсъждане на 
проектите на стратегии в Съвета на ЕС и в Европейския 
парламент като основните резултати от дебата ще имат значение 
за изпълнение на Плановете за действие, публикувани от ЕК и 
приложени към проектите за стратегии. 

Източник: ruralnet.bg 

Стартираха плащанията по 
мярка 14 „Хуманно отношение 
към животните“ от ПРСР 2014-
2020 за Кампания 2019 
По мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-
2020 г. са изплатени 2 668 295 лв. на 247 бенефициенти-
земеделски стопани, кандидатствали в Кампания 2019 г. 
Това съобщават от пресслужбата на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ), посочвайки, че в Кампания 2019 г. са 
кандидатствали общо 642 фермери по мярка 14. 

Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър 
здравен статус на животните и да подобри хигиената при 
тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да 
гарантират по-качествени и по-безопасни храни от 
животински произход, опазване на околната среда, както и 
повишаване безопасността на труда на фермерите. 
Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло 
земеделските стопани за направените от тях допълнителни 
разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни 
преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).   

ДФЗ пояснява, че финансовата 
помощ на кандидатите се 
изплаща поетапно – след 
приключване на всички 
проверки, които продължават и 
в момента. 

Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди 
по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор 
ЕПЖ“ (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) е: 

 за осигуряване на свободна подова площ при 
индивидуално отглеждане за телета на закрито – 27,46 
евро за животинска единица; 

 за осигуряване на свободна подова площ при 
индивидуално отглеждане на крави и биволици на 
закрито – 42,71 евро за животинска единица; 

 за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – 
месечна възраст на открито – 24,54 евро за животинска 
единица. 
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Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по 
подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор 
ДПЖ“ е: 

 за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 
44,40 евро за животинска единица 

 за свободно отглеждане на открито – 22,50 евро за 
животинска единица 

ДФЗ напомня на кандидатите по мярка 14, че обработката на 
подадените заявления се извършва децентрализирано и 
стопаните могат да получат допълнителна информация в 
областните дирекции на фонда (Отдел РРА – РА). 

Източник: ruralnet.bg 

56 595 стопани получиха над 74 
млн. лева доплащане по СЕПП 
Над 74 млн. лв. преведе днес ДФ „Земеделие“ по Схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии са получили 56 595 
земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след 
актуализация на данните в Системата за идентификация на 
земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения за 
Кампания 2019 г., съобщават от Разплащателната агенция. 
Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за 
заплати и осигуровки, които земеделските стопани са 
декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП). 

Доплащането по схемата е извършено съгласно заповед  на 
министъра на земеделието, храните и горите. Изчисленията са 
направени по окончателна ставка от 194,58 лв./хектар. 

 

С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за 
кампания 2019 г. достигнаха  711,9 млн. лв. Още през декември 
миналата година земеделските стопани получиха основната част 
от плащанията за единица площ в размер на 638 млн. лв 

Източник: Агрозона 
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Над 35, 6 млн. лева са 
наредени по сметките на 
биопроизводителите 
ДФ „Земеделие“ преведе над 35,6 млн. лв. (35 638 797 лв.) по 

мярка 11 
„Биологично 

земеделие“ от ПРСР 
2014-2020 г. Най-

очакваните 
плащания постъпиха 
по сметките на 3 177 
земеделски стопани 
с одобрени 
заявления по 

направление 
„Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и 
„Биологично пчеларство“ за Кампания 2019. Плащането е 
направено в рамките на обявения в началото на тази година 
индикативен график за директните плащания. 

В направление „Биологично растениевъдство“ субсидии 
получиха 2 398 стопани, които си разпределят над 29 млн. лв. (29 
219 887 лв.). Фермерите, които отглеждат стадата си по 
биологичен начин са 41. По банковите им сметки са наредени 
общо 174 870 лв. Финансова подкрепа от над 6 млн. лв. (6 244 
040 лв.) е преведена на 813 биологични пчелари. 

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са 
регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за 
прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-
2020 г. 

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно 
плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват 
биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет. 

Тази година Разплащателната агенция за първи път превежда 
субсидиите по мярка 11 по изградения нов Регистър на 
биопроизводителите. В отговор на изискванията на 
регламентите на ЕС, страната ни трябваше да създаде възможно 
най-пълна база данни за дейността на всички оператори, които 
извършват биологично производство у нас. Бенефициентите, 
чиито данни не са въведени в Регистър на биопроизводителите, 
нямат оторизирани средства за Кампания 2019 г. 

Източник: МЗХГ 
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Над 1,6 млн. лв. са заявени по 
схемата за минимандри и 
мобилно оборудване 

 

Над 1,6 млн. лв. (1 642 382 лв.) е заявеният размер на помощта 
по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или 
изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово 
мляко” през двата приема от 2019 г. и 2020 г. 

За 2019 г. по схемата са одобрени и договорирани 19 проекта, а 
за 2020 г. са подадени 12 проекта, които са в процес на 
разглеждане, посочиха за „Агрозона“ от Държавен фонд 
„Земеделие“. За 2020 г. по схемата са утвърдени 1 452 500 лв. Със 
средствата ще се финансират сключени договори от 2019 г., 
както и одобрените проекти, приети тази година. 

Наличният бюджет е достатъчен за финансиране на всички 
допустими проекти от двата приема, тъй като има както 
частично, така и напълно отказани инвестиции. 

Интересът на фермерите е насочен към различни видове 
оборудване за преработка на мляко, основно пастьоризатори, 
сиренарски вани, хладилни камери и хладилно оборудване, 
работни маси, стелажи, агрегати за кашкавал, опаковъчни 
машини, дозатори за прясно и кисело мляко. 

Схемата се прилага за втора поредна година. Нейната цел е да се 
подпомогнат малки и средни фермери и организации на 
производителите да преработват и реализират сами 
продукцията си, като по този начин да увеличат доходите си. 

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите, 
като максималният размер на помощта е до 60 000 лв. 
Подпомагането се предоставя под формата на капиталова 
субсидия за покриване на част от разходите по изграждането и 
оборудването на мини мандри или закупуване на временен 
обект за преработка на мляко – преместваеми модулни обекти, 
които могат да се транспортират. 

Източник: Агрозона 
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Още 103 млади фермери с 
договори по подмярка 6.1 от 
ПРСР 2014-2020 

 
Остават за разглеждане 
още 212 проекта, за които 
има наличен бюджет. Те са 
получили от 35.95 до 35.02 
точки, съгласно критериите 
за оценка. 

В периода 12.03.2018 г.- 
14.06.2018 г. бе реализиран 
приемът по процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-
6.001 по подмярка 6.1 
„Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 
предприятия“ от ПРСР 2014-2020. 

От пресслужбата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 
съобщиха, че изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев 
подписа нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски стопани“ от  ПРСР 2014-2020. 

Договорите са с обща стойност на субсидията от над 5 млн. лв. (5 
036 185 лв.) по проектни предложения постъпили през 2018 г. 
през ИСУН във втория прием по подмярката. Проектите са 
оценени с до 35,95 точки. 

ДФЗ съобщава, че новите договори ще бъдат изпратени в 
областните дирекции на ДФЗ, където бенефициентите ще бъдат 
поканени да ги подпишат. 

ДФЗ припомня, че със Заповед на министъра на земеделието, 
храните и горите, бюджетът за последния прием по подмярка 6.1 
беше увеличен с 12,9 млн. лв. , с което разпределените над 43 
млн. лв. (43 027 600 лв. или 22 000 000 евро) средствата в помощ 

на младите стопани достигнаха до близо 56 млн. лв.  
Заповед РД 09-211 от 25.02.2020 г. за увеличение на бюджета 

ДФЗ пояснява, че от реализирания през 2018 г. прием по 
подмярка 6.1, през есента на 2019 г. бяха подписани 853 
договора. Към момента се финансират още 103. Подпомагането, 
което ще получи всеки един от тях е в размер на 25 хил. евро. 
Остават за разглеждане още 212 проекта, за които има наличен 
бюджет. Те са получили от 35.95 до 35.02 точки, съгласно 
критериите за оценка. В тази група попадат и проектни 
предложения в обхвата на сектор „Животновъдство“. 

Обобщение на ДФЗ сочи, че по подмярка 6.1 през настоящия 
програмен период на ПРСР 2014-2020, без новите 103 контракта, 
са сключени 2 094 договора за общо 102,386 млн. лв. Платената 
субсидия по тях е в размер над 82,6 млн. лв. (81 603 067 лв.) 
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За успеха на бизнесначинанията на младите фермери е важно да 
познават и спазват условията за изпълнение на проектите, както 
и всички задължения в периода на мониторинг. 

Пълният пакет документи и информация по процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова 
помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020, 
включващ Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение+ 
Документи към условия за изпълнение и приложения към тях 

можете да откриете на https://eumis2020.government.bg… 

Източник: ruralnet.bg 

От мярка COVID-19 ще се 
възползват фермери с доказан 
спад в доходите 
България ще предложи два критерия като основа за 
разпределение на средствата 

В момента Министерството на земеделието, храните и горите 
(МЗХГ) и браншовите организации събират данни за обективни 
критерии , по които да бъде разпределена помощта по мярка 
COVID-19, съобщи министърът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева по време на заседание на парламентарната 
комисия по земеделие. 

Част от критериите, които България ще предложи и пред 
Европейската комисия (EК) са да бъдат доказвани допълнителни 

разходи от изпълнение 
на 

противоепидемичните 
мерки , както и загубитe 
на приходи от 
реализацията на 
съответната реколта. 
Ако Европейския 
парламент (EП) 
приключи с приема на 
предложението до края 
на юни, то мярката 
може да бъде отворена 
за заявления още през 
лятото и земеделските 
производители да имат 
възможност да се 
възползват от 
средствата  до края на 

календарната  годината, съобщи още министър Танева. „Това на 
практика ще е една много сериозна подкрепа за уязвимите 
сектори, както за малките и средни земеделски производители“, 
добави още тя. 

„Розопроизводителите със сигурност ще са първите по право 
бенефициенти за тази помощ, защото  намалението на цената 
при тях е много ясно видимо.“, добави още тя. 
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Предложението за създаване на компенсаторната мярка е 
направено от България в края на март                                     

На първия видеоконферентен съвет на министрите България е 
направила предложение за промяна в регламент 13.05 за 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за да има 
възможност в страната-членка да се програмира  извънредна 
мярка COVID-19. На последния съвет на министрите 
предложението е получило подкрепа и Европейската комисия е 
продължила пътя му към Европейския парламент. 
Предложението ще мине по ускорена процедура до края на юни 
и процентът по мярката ще представлява до 2% от бюджетите на 
програмата на съответната страна- членка. За България това 
означава, че ще има възможност да бъде 
програмирана  извънредна мярка за близо 100 млн. лева. 
Условията за получаването й предстои да бъдат изяснени. Част 
от средствата за нея ще бъдат взети от  неусвоения за момента 
бюджет на страната- 20 млн. евро европейски средства. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

XVІ Национален тракийски 
християнски събор „Спасовден“, 
Бакаджик 

Лесопарк „Бакаджика“ 
отново е домакин на 
Националния тракийски 
християнски събор 
„Спасовден“. По традиция 
по време на ежегодния 

събор се състои и надпяване на самодейни изпълнители от цяла 
България. На сцената ще се представят повече от 40 певчески и 
танцови състави и народни оркестри, както и 
индивидуални  изпълнители. Съборът придобива все по-голяма 
популярност в България. 

 

Кога: 06 юни   

Къде: местност Бакиджик,гр. Ямбол 

 

 

Фестивал на розата – Казанлък 
2020 ще се проведе онлайн 

 
Фестивалът е известен със своите розови мероприятия. Всяка 
година първо се започва с короната на фестивала – конкурсното 
дефиле-спектакъл „Царица Роза”. В него участват девойки от 
града, които се борят за титлата. Избраната ежегодно Царица 
Роза гостува на различни форуми в побратимените на Казанлък 
градове в различните континенти и е красив посланик на 
България по света. 

Кога: 05-07 юни   

Къде: www.kazanlak.bg и Facebook профил – Община Казанлък 
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Национален фолклорен събор 
„Писнала гайда писана” – с. 
Червенци 

 
За девета поредна година в село Червенци, община Вълчи дол, 
ще се проведе фолклорният събор “Писнала гайда писана” със 
свирните на големия български гайдар, роден в село Червенци 
– Диньо Маринов. В двора на ОбУ “Св. Иван Рилски” се събират 
десетки почитатели на българското фолклорното изкуство.  

Кога: 07 юни   

Къде:  с. Червенци 

 

Национален фестивал 
„Надиграване в Чирпан” 

 
Организатори на фестивала са Община Чирпан и НЧ „П. К. 
Яворов 1867“. Събитието се провежда под патронажа на кмета 
на община Чирпан. Целта на фестивала е да утвърди 
присъствието на танцовия и музикален фолклор в съвременния 
живот, като се предостави възможност на многобройните 
колективи да се изявят на сцена и същевременно насърчаване 
приемствеността на младото поколение. 

 

Кога: 07 юни   

Къде:  гр. Чирпан 

 

 




