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БРЮКСЕЛ↓ 

Реакции на депутатите от 
Комисията по земеделие на 
европарламента по 
преработената МФР 2021-2027 

 
Депутатите от 
Комисията по 
земеделие на 
Европейския парламент 
изразиха своите 

реакции 
относно  преработената Многогодишната Финансова рамка на 
ЕС за периода 2021-2027 г. (МФР 2021-2027).  

От името на групата на ЕНП, италианският евродепутат 
Херберт Дорфман призова да се направи повече в подкрепа на 
земеделските стопани и оцени като положително новото 
предложение на ЕК. 

  Италианският социалист Паоло Де Кастро благодари на 
комисаря Йоханес Хан и на цялата ЕК за амбициозните 
предложения по МФР и за това, че са взели предвид исканията, 
отправени от Европейския парламент. Паоло Де Кастро поиска 
от Йоханес Хан да даде гаранция, че създаването на работни 
места е не само „исторически критерий“, а ще се използва като 
основа за разпределение на ресурсите. 

Германският евродепутат Улрике Мюлер заяви, че 
Комисията по земеделие е искала повече средства в 
МФР  за  селско стопанство по много причини. „Трябва да можем 
да осигурим снабдяването с храна например“, каза тя, 
добавяйки, че секторът е дал своя принос относно двете 
Стратегии „За биологично разнообразие 2030“ и „От фермата до 
трапезата“, но „те се нуждаят от финансиране“. Улрике Мюлер 
призова и за по-голямо подпомагане на малките земеделски 
производители. 

Чешкият евродепутат от „Идентичност и демокрация“ 
Иван Дейвид обърна внимание на опасността, че ЕК иска да 
направи въглищата, газта и нефта по-скъпи за гражданите. Той 
поиска отговор на въпроса кога ЕС ще направи субсидиите, 
изплащани на земеделските стопани в Чехия, равни на 
получените от техните колеги в други държави-членки. 

Германският евродепутат Мартин Хьослинг определи 
реакцията на ЕС относно кризата като адекватна. Като част от 
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Зелените, той оцени предложението по 2 -ри стълб, но повдигна 
въпроса относно финансирането и попита защо не се използва 
кризисния резерв. 

Изказвайки се от името на политическата група на 
„Европейски консерватори и реформисти“ (ECR), полският 
евродепутат Збигнев Кузмиук приветства увеличаването на 
средства в МФР над първоначалното предложение от ЕК. 

Ирландският евродепутат Люк Минг Фланаган поиска да 
чуе мнението на ЕК относно сближаването, като се има предвид, 
че земеделските стопани в някои държави-членки страдат 
повече, защото получават по-ниски плащания. 

Комисарят по бюджет Йоханес Хан заяви пред 
евродепутатите, че наистина трябва да се обсъди „защо 
кризисния резерв не е използван“. Той допълни, че трябва да се 
обмисли как кризисният резерв да работи така, както 
първоначално беше предвидено. 

„Нужно е да се изградят зелени, цифрови и устойчиви 
стопанства и системи за селско стопанство. Трябва  по-
скоро да се приеме МФР и Планът за възстановяване 
„Следващо поколение ЕС“. 

Това заяви комисарят по бюджет на ЕС Йоханес Хан на 2 юни, 
подчертавайки важността на европейската солидарност пред 
Комисията по земеделие на Европейския парламент, чиито 

членове похвалиха изпълнителната власт на ЕС за увеличаване 
на разходите за селското стопанство в 
ревизираното  предложение по МФР. Йоханес Хан напомни пред 
членовете на Комисията по земеделие на ЕП, че дори при готов 
бюджет няма да се стигне много далеч без политическа рамка и 
призова евродепутатите да завършат своята работата по 
бъдещата ОСП и да отчитат необходимостта от зелен, дигитален, 
диверсифициран и устойчив земеделски сектор. 

Председателят на Комисията по земеделие Норберт Линс каза, 
че членовете приветстават допълнителните средства в МФР и 
новия инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“. 
Те ще продължат да провеждат кампания срещу всякакви 
съкращения и ще вземат под внимание инфлацията през 
последните години. Линс заяви, че селскостопанският сектор се 
справи добре с пандемията, но дори преди COVID-19, секторът 
вече беше изправен пред кризи, особено пред 
предизвикателството на климатичните промени. Той подчерта 
важността пред земеделските стопани да могат да планират, 
което означава да има достатъчно средства в бюджета, за се 
осигури изпълнението на различни амбициозни планове. 

Източник: ruralnet.bg 
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За европейският комисар по 
селско стопанство на ЕС 
ревизираният бюджет за ОСП 
след 2020 г. отговаря на целите 
на политиката 

 
Според европейският комисар по селско стопанство Януш 
Войчеховски, новото предложение на Комисията за ревизиран 
бюджет на ОСП след 2020 г. отговаря на целите на политиката.  

В свое изказване на 2 юни, по време на конференция с 
дистанционно задавани въпроси от журналисти, той заяви, че 

новото предложение на Комисията за бюджет на ОСП след 2020 
г. „осигурява постигане на целите на ОСП“ с оглед на 
настъпилата пандемия и влошена икономическа ситуация, както 
и необходимостта от „предприемане на мерки срещу 
финансовите последици от Брекзит“. Според комисаря 
представено на 27 май новото бюджетно предложение „показва 
стратегическото значение на селското стопанство за ЕС“, 
както и „продължаване на финансовата подкрепа, която ЕС 
иска да предостави на стопаните и икономиката в селските 
райони“. 

С новия временен бюджетен инструмент „Следващо поколение 
ЕС“ (англ. Next Generation EU), Комисията предлага бюджетът за 
развитие на селските райони да бъде подкрепен с 15 млрд. евро 
(16.5 млрд. евро по текущи цени), като предостави финансова 
подкрепа за селските райони с оглед изпълнение на 
структурните промени, които е необходимо да бъдат направени 
в съответствие с изискванията на новата Европейска зелена 
сделка, както и да бъдат постигнати екологичните и климатични 
цели на ЕС, поставени от Стратегията за биоразнообразие и 
стратегията „От фермата до трапезата“. 

Тези допълнителни 15 млрд. евро за развитие на селските 
райони ще бъдат допълнително добавени към разпределите 
средства за всяка държава-членка от 2022 г. до 2024 г., като се 
спазват пропорциите за разпределение на бюджета за развитие 
на селските райони, предложени през 2018 г. В допълнение към 
това финансиране, като част от основния бюджет на ЕС за 
периода 2021-2027, Комисията предлага увеличение от 4 млрд. 
евро (4.5 млрд. евро по текущи цени) за директни плащания 
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(Стълб 1) и допълнителни 5 млрд. евро (5.6 млрд. евро по текущи 
цени) към бюджета за развитие на селските райони (Стълб 2). 

Комисарят допълни, че по този начин, „се добавят над 26 млрд. 
евро към първоначалното предложение на Комисията от 2018 
г.“, което представлява „повече от 2% увеличение на 
финансирането, представено на държавите-членки през 2020 
г.“  

След тези промени новият общ бюджет на ЕС за селско 
стопанство и развитие на селските райони достига 391 млрд. 
евро (по текущи цени), което според комисар Войчеховски е 
„съизмеримо с важността на селското стопанство за ЕС“. Той 
счита, че „стопаните ще оценят високо финансирането, 
което се осигурява“, за да ги подкрепи в тяхната дейност и да 
продължат с устойчивото производство на храни. 

Комисарят очаква допълнителното финансиране да направи 
сектора „по-устойчив на външни сътресения“, като продължи 
да се възползва от предимствата на вътрешния единен пазар. 
Комисар Войчеховски посочи, че през последните шест месеца, 
„целенасочено е акцентирал върху ключовото значение на 
бюджета за ОСП и селското стопанство, с оглед постигане на 
новите екологични амбиции на ЕС“. Неговото желание е 
допълнителните средства да бъдат използвани за „основните 
приоритети“ като Европейската зелена сделка и въвеждането 
на цифровите технологии. Според комисаря, „това е 
отговорът на кризисната ситуация в момента, тъй като 
екологично устойчивото (или диверсифицирано) селско 
стопанство, също така е по-устойчиво на кризи“. 

Комисар Войчеховски подчерта, че има необходимост стопаните 
да бъдат подкрепени, вместо принудени, за постигане на 
амбициозните цели на ОСП. Също така, по време на заседание 
на Комисията по селско стопанство към Европейския парламент 
(бел. също проведено на 2 юни), европейският комисар по 
бюджета Йоханес Хан призова държавите-членки да приемат 
бързо ревизираното предложение за МФР 2021-2027, което да 
осигури също бърз общ отговор на ЕС срещу кризисната 
ситуация. Комисар Хан също призова ЕП да приключи възможно 
най-скоро своята работа по законодателството за реформа на 
ОСП след 2020 г. 

Източник: ruralnet.bg 

Коментари от 
видеоконференцията на 
министрите на земеделието, 8 
юни 2020 г 
Днес министрите на земеделието  проведоха 
видеоконференция, на която обмениха на мнения относно 
стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за 
биоразнообразието, които бяха приети наскоро от Европейската 
комисия. Целта на двете стратегии е превръщането на 
хранителните системи в ЕС в глобален стандарт за устойчивост и 
предприемането на спешни действия за защита и 
възстановяване на биоразнообразието в Европа. 
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„Стратегиите „От фермата до трапезата“ и 
биоразнообразието ще играят решаваща роля в прилагането 
на Европейската Зелена сделка и Плана за възстановяване за 
Европа. Трябва да оценим потенциалния принос на 
селскостопанския, риболовния и горския сектор за постигане 
на целите, определени в двете стратегии. Трябва обаче да 
обърнем особено внимание на въздействието върху тези 
сектори. Нашите фермери, рибари и производители на 
аквакултури заслужават справедлив преход, предвидими 
условия и адекватни финансови ресурси“, заяви Мария 
Вучкович, министър на земеделието на Хърватия. 

 

По-специално, министрите обмениха мнения относно основните 
предизвикателства и възможности за постигане на 
стратегическите цели. Те обсъдиха също така предложените 
допълнителни мерки от Комисията за по-ефективно изпълнение 
на бъдещата обща селскостопанска политика, за да се постигне 

амбицията на Зелената сделка. На финала представиха своите 
виждания дали новото предложение за бюджета на ЕС 2021 – 
2027 г., включително и за новия Европейски инструмент за 
възстановяване („ЕС от следващо поколение“), е адекватно 
проектирано да изпълни амбицията на „От фермата до 
трапезата“ и стратегията за биоразнообразието. 

Министрите приветстваха както стратегиите, така и амбицията за 
засилване на ролята на земеделските производители във 
веригата на доставки. Те подчертаха, че амбициозните цели на 
двете стратегиите трябва да бъдат съобразени с амбициозен 
бюджет. Много делегации изразиха опасенията си, че 
недостатъчните средства могат да застрашат финансовата 
жизнеспособност на земеделските стопани в ЕС и подчертаха, че 
предложените бюджетни средства за ОСП не са в съответствие с 
целите на стратегиите. 

Земеделските министри  изразиха опасения, че усилията, 
положени за постигане на целите, предназначени да ограничат 
употребата на пестициди и антибиотици, могат да намалят 
конкурентоспособността на фермерите в ЕС на световния 
пазар. Те също така поискаха от Комисията да вземе предвид 
специфичните национални обстоятелства. 

В своето обсъждане министрите подкрепиха амбицията за 
въвеждане на общи правила за етикетиране на храните. Също 
така беше подчертано значението на горското стопанство за 
постигане на целите на стратегиията „От Фермата до трапезата“ 
и стратегия за биоразнообразието. 
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Министрите изразиха съгласие, че европейската „Зелена сделка“ 
е стъпка в правилната посока, но признаха, че има значителни 
различия в първоначалните позиции на държавите-членки, 
които трябваше да се вземат предвид и че трябва да се избягват 
единни подходи. Те подчертаха също така необходимостта от 
определяне на събирането на данни и мониторинга на 
напредъка в секторите, както и необходимостта от използване на 
единни, точни и съпоставими данни. Те подчертаха и важността 
на добрата комуникация със земеделските стопани, за които се 
очаква да положат най-големи усилия. 

Често се споменава намирането на общо решение по отношение 
на финансовата подкрепа за адаптирането и прехода на целия 
сектор на производството на храни, от първично производство 
към крайни продукти. Във връзка с изискванията за гъвкавост и 
по-дълъг период на адаптиране министрите обмениха мнения 
относно съвместимостта на предложението за обща 
селскостопанска политика с изискванията на Европейската 
Зелена сделка. 

Източник: ruralnet.bg 

 

 

 

COPA-COGECA предупреждава 
за опасности заради Брекзит 
без сделка 

 
Четвъртият кръг от преговори между Европейския съюз и 
Обединеното кралство за Брекзит завършиха без резултат. Това 
даде повод, европейската фермерска организация COPA-
COGECA да изрази своите притеснения от възможността, 
островната държава да излезе от ЕС без сделка. Европейският 
земеделски сектор предлага преходни правила, с които да се 
регулират търговските отношения между двете страни в 
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областта на земеделието и производството на храни до 31 
януари 2021 г.. 

Главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние обвини 
британците в пасивност. Според него Обединеното кралство 
само на думи е съгласно да се запазят високите стандарти при 
храните, но нямало воля това да бъде отразено в писмен 
договор, тъй като страната се страхувала да не загуби 
независимостта си. 

COPA-COGECA настояват да се запазят квотите и безмитната 
търговия със земеделски стоки и храни, като лоялната 
конкуренция и съвместното разработване на стандарти са 
предпоставки за това, посочват от организацията и настояват, 
Европейската агенция по храните да работи в тясно 
сътрудничество с Агенцията за стандартизация на храните на 
Обединеното кралство (FSA). 

Преходните разпоредби биха дали повече време, за да може да 
се съгласуват спорни точки, според фермерската организация. В 
края на юни преговорите ще продължат с по-малко участници, за 
да се проучат по-добре възможностите за постигане на 
споразумение, по думите на Мишел Барние. 

Източник: Агрозона 

 

 

Войчеховски след Съвета на ЕС: 
Моята амбиция е да насърчим 
местното сътрудничество 

 
Моята амбиция за новата Обща селскостопанска политика е да 
насърчим сътрудничеството между фермерите и намиращите се 
около тях предприятия за преработка на земеделска продукция. 
Трябва да насърчим кооперирането между местни оператори – 
производители и търговци на земеделски суровини и храни. 
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Това каза еврокомисарят по земеделие и развитие на селските 
райони Януш Войчеховски след заседание на Съвета на 
министрите на земеделието в ЕС. Хърватското председателство 
организира видеоконференцията, за да проведе обмен на 
мнения по предложенията на Комисията за стратегия „От 
фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното 
разнообразие. 

„Нашата цел днес беше да обсъдим връзката между Общата 
селскостопанска политика и Зеления пакт на ЕС“, каза 
министърът на земеделието на Хърватия Мария Вучкович. 
„Трябва да оценим потенциалните възможности на секторите 
Земеделие, Рибарство и Гори да допринесат за постигането на 
целите на Зеления пакт. Също така трябва да отчетем влиянието 
на тези сектори.“ 

„Трябва да запазим конкурентоспособността на нашите фермери 
и в същото време да реформираме ОСП и да направим 
земеделието още по-устойчиво, ненакърняващо околната среда 
и насърчаващо хуманното отношение към животните. Това е 
въпрос, по който всички държави-членки имат съгласие. Вторият 
въпрос е предложението на ЕК за МФР и размерът на бюджета 
за ОСП. Обсъдихме днес също увеличението с 26,5 млн. евро за 
селските райони в сравнение с предложението на ЕК през 2018 
г.“, каза еврокомисар Войчеховски и допълни: „Моето 
впечатление от днешната среща е, че страните-членки подкрепят 
това предложение.“ 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

Младите земеделски стопани 
получиха над 3,7 млн. лева за 
Кампания 2019 

 
Държавен фонд 

„Земеделие“ 
преведе над 3,7 
млн. лева (3 701 570 
лв.) по схемата за 
млади земеделски 
стопани (МЗС). 

Подпомагане получават 3 858 стопани, които са декларирали 
площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в 
заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са отбелязали 
участие по МЗС. 

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част 
от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими 
кандидати са фермери, които към годината на първото 
кандидатстване, не са били навършили 40 години. Финансова 
подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. 
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Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, 
която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП. 

ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по 
схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, 
съгласно публикувания индикативен график. 

Източник: МЗХГ 

Разпределят се 4 млн. лв. в 
подкрепа на производителите 
на плодове и зеленчуци 

 
Управителният 

съвет на ДФ 
„Земеделие” 

разпределя 4 млн. 
лв. за 2020 г. по 
схемата de minimis 
в помощ на 

българските производители при реализацията на произведените 
от тях пресни плодове и зеленчуци. Помощта е част от мерките, 
за справяне с последствията от извънредното положение, 
заради пандемията от коронавирус (COVID-19).Средствата са 

остатък от утвърдения от УС на ДФЗ на 7 април 2020 г. финансов 
ресурс от 5 млн. лв. в подкрепа на оранжерийните 
производители. Заявеният ресурс, в срока за прием на заявления 
от 15 април до 31 май 2020 г,. е близо 1 млн. лв.Обхватът на 
подкрепата се разширява по искане на браншовите организации 
и на производителите на плодове и зеленчуци, които изпитаха 
затруднения при продажбата на своята продукция заради 
наложените ограничителни мерки във връзка с COVID-19. 
Помощта е за реализация на български домати, краставици и 
корнишони, отглеждани на открито и оранжерийно, както и на 
череши и вишни, праскови и нектарини, кайсии и зарзали, ягоди 
и малини. Така ще се даде възможност за непрекъснатост на 
процеса за изкупуване и доставка на плодове и зеленчуци до 
българския потребител.Финансовата подкрепа ще се предоставя 
на български локални хранителни вериги с три или повече 
обекта в една или няколко съседни административни области. Те 
ще се явяват свързващото звено между производителите и 
потребителите и ще осъществяват прекия достъп до 
произведените у нас пресни плодове и зеленчуци.  Средствата 
ще компенсират част от разходите на търговските обекти за 
транспорт, логистика, сортиране, опаковане и реализация на 
българските плодове и зеленчуци в търговската мрежа през 2020 
г. Единичната ставка за подпомагане, предвидена за търговските 
обекти, е в размер на 150 лв. за тон домати, отглеждани на 
открито или оранжерийно; 100 лв./тон за 
краставици/корнишони, отглеждани на открито или 
оранжерийно; 100 лв./тон за череши и вишни; 100 лв./тон за 
праскови и нектарини; 100 лв./тон за кайсии и зарзали и 200 



10 
 

лв./тон за ягоди и малини. В калкулацията влизат част от 
разходите на тон, които кандидатът за помощта ще направи за 
привеждането на продукцията в търговски вид.Продукция в 
търговските обекти имат право да предлагат земеделски 
стопани, заявили през Кампания 2020 участие по схемата за 
обвързано подпомогане за плодове и зеленчуци, отглеждани на 
открито и оранжерийно производство или признати от 
министъра на земеделието, храните и горите групи и 
организации на производители, чиито членове са зявили през 
Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомогане за 
плодове и зеленчуци, отглеждани на открито и оранжерийно 
производство. Обектите за търговия трябва да бъдат 
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в 
публичния регистър на БАБХ. За да получат средствата те трябва 
да докажат пред фонд „Земеделие“ с фактури, че са изкупили 
продукцията от земеделските стопани след датата на решението 
на УС на ДФ „Земеделие“, не по-късно от 31 юли 2020 г. и са 
извършили плащане към тах. Срокът за кандидатстване по 
схемата е от 1 юли до 31 юли 2020 г., като до 10 август трябва да 
се представят документи за изкупената продукция. Изплащенето 
на помощта е до 31 август 2020 г. Указанията за държавната 
помощ и съпътстващите ги регистри ще бъдат публикувани на 
сайта на ДФ „Земеделие“. 

Източник: МЗХГ 

 

 

Пчеларите ще получат 15 000 
лв. за контрол на 
„Странджански манов мед“ 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди 15 000 лв. 
помощ de minimis за земеделски стопани за покриване 
разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на 
качеството на защитено наименование за произход 
„Странджански манов мед“. 

   Целта на минималната помощ е от една страна да се подкрепят 
настоящите производители на манов мед, а от друга – да се 
привлекат повече нови стопани, които да добиват уникалния 
пчелен еликсир. Странджанският манов мед е със защитено 
наименование за произход и се среща единствено в района на 
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Странджа планина. Схемата, която е одобрена по предложение 
на Сдружение „Странджански манов мед“, ще съдейства за 
съхраняване на традициите и на поминъка в региона. 

   На подпомагане подлежат производители на „Странджански 
манов мед“, които имат сключен договор за контрол за 
съответствие на продукта с одобрена спецификация с 
контролиращо лице, както и да са вписани в публичните 
електронни регистри на производителите на съответните 
продукти със защитени наименования, които се поддържат от 
МЗХГ. 

   Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС и се 
предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие 
с продуктова спецификация, включваща разходи за 
задължителна годишна проверка на място от контролиращото 
лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на 
продукта при направената годишна проверка. 

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

Източник: ДФЗ-РА 

 

 

От учебната 2020/2021 
биохрани и биопчелен мед ще 
се предоставят по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищно 
мляко“ 
Министерски съвет (МС) одобри биологично произведени 
продукти и био пчелен мед да се предоставят по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

Това съобщават от пресслужбата на МС като част от взетите днес, 
10 юни 2020 г., решения от  проведеното правителственото 
заседание. 

Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се 
предоставят по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 
от следващата учебна 2020/2021 година. Това предвижда проект 
на постановление за изменение и допълнение на наредбата за 
условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на 
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните 
заведения – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

По схемите ще се доставят биологични плодове, зеленчуци, 
млечни продукти и био пчелен мед в детските градини, 
училищата и центровете за специална образователна подкрепа. 
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Пчелният мед, който ще се доставя в учебните заведения, трябва 
да отговаря на изискванията на наредбата за изискванията към 
пчелния мед. Той трябва да се доставя в индивидуални опаковки 
с ненарушена цялост. 

 

От пресслужбата на МС посочват, че измененията в наредбата 
целят и стимулиране на родното производство, като 

предвиждането е най-малко 50% от доставяните плодове и 
зеленчуци да бъдат произведени от български производители. 

На 31 март 2020 г. Европейската комисия публикува 
разпределените за държавите членки средства, предвидени 
за схемите на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в 
училищата за учебната 2020/2021 г. По схемата са предвидени 
145 млн. евро за плодове и зеленчуци и 105 млн. евро за мляко 
и други млечни продукти. Тогава комисарят по земеделие и 
развитие на селските райони Януш Войчоховски заяви: 

„В настоящия контекст е още по-важно децата от 
Европейския съюз да знаят и разбират откъде идва нашата 
храна. Можем да се гордеем с питателната, безопасна и 
висококачествена храна, която нашите фермери 
произвеждат. Благодарение на училищните схеми на ЕС 
децата могат да научат за храненето и селското 
стопанство, като същевременно приемат навици за 
здравословно хранене. Взехме мерки, за да сме сигурни, че тази 
година схемата е съобразена с факта, че училищата в цяла 
Европа трябваше да се затворят заради пандемията на 
коронавирус. Но е важно да продължим да гледаме напред, да 
подготвим бъдещето и да изпратим силен знак, че животът 
ще продължи, след като колективно сме обърнали тази 
страница.“ 

Източник: ruralnet.bg 
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Обнародвани са важни 
промени в ЗУСЕСИФ 

Закон за изменение и допълнение на Закона за 
управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (ЗИД 
на ЗУСЕСИФ) е обнародван в днешния брой 
на Държавен вестник (ДВ. бр. № 52 от 
09.06.2020 г.). 

Нова разпоредба урежда, когато 
производствата пред управляващите органи (УО) по ЗУСЕСИФ се 
провеждат посредством ИСУН, съобщаването на 
индивидуалните административни актове, издадени в тези 
производства, да се извършва чрез съобщение в ИСУН до 
съответния кандидат или бенефициент, като към съобщението е 
прикачен съответния акт, а актът се счита за връчен с 
изпращането на съобщението в ИСУН. Когато производствата 
пред УО по ЗУСЕСИФ не се провеждат посредством ИСУН, то 
съобщаването на индивидуалните административни актове, 
издадени в тези производства, се извършва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Запознайте се с всички промени в обнародвания в ДВ. бр. № 52 
от 09.06.2020 г. ЗИД на ЗУСЕСИФ 

Източник: ruralnet.bg 

Обнародван е новият ЗАКОН за 
храните 
Новият Закон за храните е обнародван в днешния брой на 
Държавен вестник (ДВ. бр. № 52 от 09.06.2020 г.)  
 Запознайте се с пълния текст на  Закон за храните 
С обнародването на новия Закон за храните се отменя стария от 
1999 г.  
Цел на новия Закон 

Целта на новия Закон за храните е да гарантира висока степен на 
защита на здравето и интересите на потребителите по 
отношение на храните, както и да осигури прилагането на 
правото на Европейския съюз и националните мерки в областта 
на храните. Държавната политика в областта на безопасността на 
храните се провежда от министъра на земеделието, храните и 
горите, от министъра на здравеопазването и от министъра на 
икономиката съгласно правомощията, предоставени им със 
закон. 

Новият нормативен акт урежда: 
1. изискванията към безопасността на храните; 

2. изискванията към бизнес операторите и лицата, работещи в 
обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на 
храни; 



14 
 

3. изискванията за опаковане, етикетиране, представяне и 
реклама на храни; 

4. изискванията при производство, преработка и/или 
дистрибуция на храни; 

5. изискванията към обектите за производство и търговия на 
едро и изискванията за търговия на дребно с материали и 
предмети, предназначени за контакт с храни; 

6. изискванията при транспортиране на храни; 

7. изискванията за търговия с храни от разстояние; 

8. изискванията за натуралните минерални, изворните и 
трапезните води; 

9. изискванията към храните, предназначени за кърмачета и 
малки деца, храните за специални медицински цели и храните, 
в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества; 

10. изискванията към добавките, ензимите и ароматизантите в 
храни и хранителни добавки; 

11. изискванията към храните, предназначени за употреба при 
интензивно мускулно натоварване; 

12. изискванията към генетично модифицираните храни; 

13. изискванията към храните, обработени с йонизиращо 
лъчение; 

14. изискванията към пушилните ароматизанти, използвани или 
предназначени за влагане във или върху храни; 

15. изискванията към новите храни; 

16. условията и реда за извършване на хранително банкиране; 

17. органите за официален контрол при производството, 
преработката и/или дистрибуцията на храни; 

18. условията и реда за износ на храни; 

19. функциите на Националния съвет по храните; 

20. функциите и правомощията на браншовите организации на 
производители, преработватели и/или дистрибутори на храни; 

21. изискванията към дейността на Помирителната комисия. 

 

Разпоредбите на новия 
Закон за храните не се 
прилагат за: 
 

 

 

1. първичното производство на храни за лична консумация в 
домакинството; 2. приготвянето и съхранението в домашни 
условия на храни, предназначени за лична консумация в 
домакинството; 3. производството, получаването, преработката, 
етикетирането и търговията с храни от гореизброените от Закона 
за виното и спиртните напитки. 
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Заварените положения 
Законът урежда, че започналите и неприключили до влизането в 
сила на този закон административни производства и 
производства по издаване на разрешителни и удостоверения, 
както и процедури по въвеждане в експлоатация на обекти за 
производство и търговия с храни се довършват по досегашния 
ред, а издадените до влизането в сила на закона удостоверения 
за регистрация на обекти за производство и търговия с храни 
запазват действието си за срока, за който са издадени. 

Очаква се в 6-месечен срок да бъдат приети, съответно издадени 
подзаконовите нормативни актове по прилагането на новия 
закон, а образците на документи по закона да бъдат одобрени 
от съответните компетентни органи в рамките на тяхната 
компетентност в двумесечен срок от влизането му в сила. 
Одобрените образци ще се публикуват на интернет страницата 
на съответния компетентен орган. 

Източник: ruralnet.bg 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

VI Фолклорен танцов фестивал 
„Хоро край Пирина“ – гр. 
Сандански 

 
Фолклорен танцов фестивал за деца и любители „Хоро край 
Пирина“ ще се проведе за шеста поредна година в края на юни в 
прекрасния Летен театър на курортния град Сандански, 
изпълнен с красота, басейни и чист въздух. Целта на събитието 
е популяризиране и запазване на българския танцов фолклор! 

Фестивалът е с конкурсен характер. 

Кога: 02-13 юни   

Къде: Летен театър, Сандански 

 

Национален фолклорен 
фестивал „Пролетно хоро“, 
Велинград 

 
През юни във Велинград се провежда национален фолклорен 
фестивал „Пролетно хоро“. През 2020  ще е неговото девето 
издание. Целта на фестивала е да събере любителите на 
българското хоро, за да се съхрани и популяризира ценното 
фолклорно богатство на България. 
 
Кога: 13 юни   

Къде: Велинград 
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XI Национален фолклорен 
фестивал „Кехлибарен грозд“ – 
с. Лозен 

Организатор на фестивала е Народно 
читалище „Просвета-1925” с. Лозен, 

обл. Хасково, със съдействието на: 
Кметство село Лозен, Община 
Любимец, Министерство на 
културата и Института за 
етнология и фолклористика към 
БАН. Фестивалът е с конкурсен 

характер, с награден фонд и се 
провежда под патронажа на 

Министерството на културата! 
 

Кога: 13-14 юни   

Къде:  с. Лозен 

 

 

 

Фестивал на българската 
погача, с.Овча могила 

Заповядайте на един вкусен 
Регионален фестивал на 
българската погача в с.Овча 
могила на 13 юни. Ще се 
състезават десетки хлебни 
изделия от традиционни 
хлябове до баници и питки. 
Участниците се състезават в 
три категории: „Обреден 

хляб“, „Съвременни хлябове“ и „Други“, като в последната се 
включват и баници, и сладкиши. Жури оценява вкусните 
изделия, дегустирайки всяко от тях. 

 

Кога: 13 юни   

Къде:  с. Овча могила, Свищов 

 

 
 




