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ÍÀÐÚ×ÍÈÊ ÇÀÙÈÒÀ
ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß
от назначението до уволнението
ТОП АКТУАЛЕН към последните промени
в Кодекса на труда, обнародвани
в „Държавен вестник”, бр. 54 от 17.07.2015 г.
Най-новото издание на „Резон-България“ ЕООД дава
отговор на работодателските въпроси докъде законодателството ни е социално и какви са правата, но и задълженията на работодателя от
сключването, през времетраенето до прекратяването на трудовото правоотношение.
В наръчника ще намерите полезни разяснения, примери и съвети, които ще ви дадат увереност и
предпазят от грешки в трудните работодателски решения:
✓ За какво да внимавате при сключването на различните видове трудови договори?
✓ В кои случаи и доколко можете едностранно да
променяте условията по трудовите правоотношения?
✓ Как да опазите фирмената информация?
✓ За какво да следите, когато въвеждате удължено,
намалено, ненормирано или непълно работно време,
както и при полагането на нощен или извънреден
труд?
✓ Кога имате право и кога не можете да откажете
отпуски, както и какви са значимите промени в
ползването на платения годишен отпуск, въведени с последните промени в Кодекса на труда и в
сила от 17.07.2015 г.?
✓ Как законосъобразно да потърсите дисциплинарна или имуществена отговорност от виновните работници и служители?
✓ Как да процедирате с възстановени от съда работници и служители или да уволните така, че да
не се сблъсквате с този проблем?
✓ Как вече безпроблемно можете да прекратите
правоотношението на лице, придобило право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст?
✓ и още...

Поръчайте още днес своя
„НАРЪЧНИК ЗАЩИТА ПРАВАТА
НА РАБОТОДАТЕЛЯ
от назначението до уволнението“
по телефон 02/96 99 191!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Част от последните
промени в Кодекса на труда въвеждат задължение за работодателя да
води лично трудово досие на всеки
работник или служител. Наръчникът
се продава в пакет с практичен компактдиск с нужните ви формуляри и
примерни образци, които трябва да завеждате в трудовите досиета при
настъпването на всяко конкретно обстоятелство. Наличието на тези документи пък подлежи на контрол при
проверка от Инспекцията по труда, а
много от тях могат да са ваше надеждно доказателство в евентуално
съдебно производство.

Допълнителна информация:
- наръчникът и компактискът се предлагат само в пакет, не се продават
самостоятелно;
- пратката се доставя с куриер, с
оригинална фактура и наложен платеж;
- цената е 47,70 лв. (в нея са включени
доставката с куриер и ДДС).

НАРЪЧНИК
за БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ
за хотели и ресторанти
Нови изисквания в туризма
Най-новата и допълнена нормативна регламентация в туризма, чакана с години, е вече факт.
Проверките и ревизиите са най-чести тъкмо в
този сектор – проверяват Ви за какво ли не.
С помощта на „Наръчник за БИЗНЕС БЕЗ САНКЦИИ за хотели и ресторанти“:
 Вие действате компетентно и информирано;
 управлявате бизнеса според новата и актуална законова уредба;
 реагирате правилно и бързо при проблем с редицата проверяващи и контролиращи бизнеса Ви органи.
Книгата е силно практически ориентирана и на достъпен език представя:
Последните, най-нови законови изисквания в областта на настаняване, обслужване, хранене. Професионален коментар върху тяхното прилагане за защита на собственици и управители на всички нива в туристическия бранш.
Новостите в категоризацията на туристическите обекти, нови изисквания към изграждането, обзавеждането и оборудването на обектите от клас А и клас Б;
Изискванията към обслужването на обектите от клас А и клас Б, професионалната и
езиковата квалификация на персонала, обезопасяването и информационната обезпеченост на
ски пистите и ски зоните, застраховките и др.;
В „храненето“ проверяващите органи са безкомпромисни:
- проверки на заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към
местата за настаняване);
- опасностите от възможни замърсявания на храните и последиците от това;
- изискванията към въвеждането на Система за управление безопасността на храните (СУБХ)
- Добри практики (ДП) и системата НАССР („ХАСИП“) за различните видове обекти за хранене;
- специфичните изисквания към част от оборудването в кухните;
- задължителните инструкции, които трябва да присъстват в обектите за хранене и др.

•
•
•
•

Книгата включва и компакт диск с необходимата актуална нормативна уредба и приложими формуляри в удобен формат, готови за попълване и разпечатване.
Вие, като собственик или управител на туристически обект трябва обосновано да докажете пред контролните органи, че създадените условия и осъществяваните дейности в обекта
отговарят на всички действащи нови правила и нормативи. Този наръчник е Вашият помощник
за избягване на проблеми и санкции, които пречат на Вашия печеливш бизнес.
За да се подготвите добре в гратисния шестмесечен срок до влизане в сила
на новите нормативни изисквания – ПОРЪЧАЙТЕ И КУПЕТЕ ОЩЕ ДНЕС този безценен
помощник и диска към него само за 49,50 лв. (с ДДС и доставка с куриер)!

ïî ôàêñ: 02/ 96 99 190;
íà àäðåñ: София 1000, ул. „Карнеги No 11А, „Резон България“ ЕООД
èëè ïîðú÷àéòå ïî òåëåôîí: 02/ 96 99 191.
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ФЕРМЕРИТЕ ПИТАТ
Отговорите на вашите
ПОЗЕМЛЕНИ ВЪПРОСИ
Отговаря: Лилия СТОЯНОВА
СТОЯНОВА,, юрист
ВЪПРОС ОТ „НАЙДЕНОВ АГРО$86” ЕООД

ГРУБО НАРУШАВАТ ЗАКОНА в Общинска служба по земеделие 4 Септември по
чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 4 2016 г.
Във връзка с чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, в ОСЗ 4 гр. Септември все още към днешна дата,
19.09.2015 г., не са изготвени служебните разпределения или по4точно се променят по нови
устни указания, които противоречат на ЗСПЗЗ.
Те трябваше да са готови до 15.09.2015 г. Проекти за разпределения, които бяха направе4
ни, се променят, защото комисията изключва „бели петна” на база нерегистрирани договори
за наем, тъй като имала това право.
НЕ, нямат това право, защото тези имоти по никакъв начин не са защитени и не е спазен
срокът, в който ползвателите е трябвало да подадат Заявление по чл. 70 от ЗСПЗЗ.
Обърнахме се към областна дирекция за разрешаване на проблема, но ни беше казано, че
комисията има тези правомощия, дори имотите да не са включени в заявления по чл. 70 и декла4
рации по чл. 69, сега на този етап ги вземат предвид и ги изключват от разпределенията, защото
това били заинтересовани лица. А в закона пише, че заинтересованите лица са участниците в
процедурата на служебно разпределение.
Потърсихме отговор и от МЗХ, те ни отговориха, че законът по чл. 37в от ЗСПЗЗ е един и
сроковете са едни за цяла България.
Но май не е така. В ОСЗ Септември се пишат нови закони и се прилагат неписани указания.
ТЯ е другата България .
През 2014 г. в едно от землищата в тази община е имало служебно разпределение. Двама
от арендаторите не подали Заявление по чл. 70 в законовия срок 31 юли, след което имотите са
разпределени като „БЕЛИ ПЕТНА” от КОМИСИЯТА НА ЕДИСТВЕНИЯ УЧАСТНИК В ЗЕМЛИ4
ЩЕТО. Те потърсили правата си, като представили ДОГОВОРИ ЗА ТЕЗИ ИМОТИ, но не им
било позволено, защото не са спазили законовия срок 31 юли.
Питаме ние, как така за стопанската 2014 г. НЕ МОЖЕШЕ, а за 2016 г. МОЖЕ?
В закона пише: „Чл. 37в. (Нов 4 ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. 4 ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. 4 ДВ,
бр. 43 от 2008 г., изм. 4 ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. 4 ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. 4 ДВ, бр. 25 от 2012 г.,
доп. 4 ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразуме4
ние между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от
комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора
на областната дирекция „Земеделие” в срок до 5 август на съответната година. В състава на
комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или опра4
вомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и пред4
ставител на областната дирекция „Земеделие”. При изготвянето на проекта на разпределение
в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в
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съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване
на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 37 б , ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ се подава в срок до
31юли.
Всеки собственник или ползвател подава в общинската служба по земеделие по местона4
хождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си
през следваща стопанска година, а именно: реални граници или масиви за ползване по чл.37 в
от ЗСПЗЗ за следваща стопанска година.”
Молим за бързо и адекватно действие от страна на компетентните органи в МЗХ!
Отговор:
Споразуменията или разпределенията на
масивите за ползване на земеделските земи са
възможност, предвидена в Закона за собстве4
ността и ползването на земеделските земи и
правилника за прилагането му, чрез която
ползвателите да могат да уедряват площите за
земеделско производство и да постигнат по4
голям икономически ефект. Освен това, чрез
споразуменията се цели преодоляване на фе4
номена „отсъстващ собственик” за земеделски
имоти, чиито собственици не проявяват грижа
за стопанисването им и не могат да се открият
за евентуално сключване на договор за полз4
ване.
По същество процедурата е сложна и за4
висима от много фактори, намесени са много
на брой субекти, собственици и ползватели на
земеделски земи. Не без значение е админис4
тративният капацитет, който прилага законо4
вата норма.
Един от основните проблеми, които се про4
явяват като пречка, е фактът, че собственици4
те на земеделски имоти не са задължени да
подават декларации в срока до 31 юли, с кои4
то да укажат на администрацията намерения4
та си за стопанисване на имотите през след4
ващата стопанска година. За имоти, за които
са сключени договори за ползване, на полз4
вателите е вменено задължение за регистра4
цията им в общинската служба по земеделие.
Това е и отговорът на един от въпросите, по4
ставен в писмото 4 от предварителните реги4
стри не могат да се изключват имоти от ма4
сивите за споразумение на база информа4
ция за нерегистрирани договори
договори. Когато оба4
че в общинската служба по земеделие е постъ4
пила информация от собственици, за чиито
имоти не са регистрирани договори, незави4

симо че те не са подали декларации по реда
на чл. 69 от Правилника за прилагане на за4
кона, то правилното поведение е тези имоти
да бъдат изключени от масивите. По този на4
чин се избягват конфликти и се намалява
възможността за обжалване на заповедта на
директора на областната дирекция „Земеде4
лие”, с която се одобрява споразумението или
разпределението.
Друг проблем, който също се наблюдава
масово, е регистрирането на договори за
ползване на земеделски земи след 31 юли.
Следва да отбележим, че сроковете, касаещи
процедурата по изготвяне на масиви за полз4
ване, са инструктивни и това е така, за да мо4
гат замесените страни и администрацията да
успеят да извършат всички предписани от за4
кона действия и в крайна сметка в началото
на стопанската година, който е 1 октомври, да
е създадено съответното споразумение или
разпределение, с оглед извършване на агро4
техническите мероприятия. В този смисъл за4
конът е предвидил срок, в който да могат да се
извършват промени в подадените заявления и
декларации, който срок е 15 август. На 20 ав4
густ общинската служба по земеделие следва
да представи на участниците в процедурата
коригираните предварителни регистри и кар4
ти, в съответствие с нанесените допълнения и
уточнения от участниците. От изложеното от4
говаряме и на друг въпрос в писмото 4 за ми4
налата стопанска година общинската служ4
ба по земеделие неправилно е отказала на
участниците да допълват изходните данни за
изготвяне на споразумението
споразумението.
Когато обаче даден земеделски стопанин,
който е регистрирал договорите си за ползва4
не, но по една или друга причина не е подал
заявление по чл. 70, независимо че е задължен,
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то неговите имоти не се включват в масивите
за ползване, тъй като за тези имоти са регист4
рирани договори. Така наречените „бели пет4
на“ са имоти, за които не са регистрирани до4
говори за ползване и собственикът им не е по4
дал декларация по чл. 69.
Решението на проблема е в срок до 20 ав4
густ общинската служба да подаде на участ4
ниците коригирани изходни данни за споразу4
мение, за да могат в оставащото време те да
се опитат да изготвят проект на споразумение.
Разбираемо е недоумението на ползвате4
лите за различните подходи, използвани от
администрацията в продължение на две поред4
ни години за процедура, за която не са при4
емани изменения в нормативната уредба. Ето
защо от съществено значение е бързата ре4
акция по възникнали проблеми, за да се кори4
гират отклонения и да се предотвратят потен4
циални конфликти.

Струва ми се необходимо да отбележа, че
споразуменията принципно представляват
една възможност, инструмент, чрез който да
се постига уедрено ползване на земеделските
земи, като се има предвид състоянието на по4
землената собственост.
Но считам, че това е временна мярка и все4
ки земеделски производител трябва целенасо4
чено и планирано да сключва договори имен4
но в териториите, които обработва, т.е. тряб4
ва да се разчита главно на договори, а не на
споразумения и то точно по причина на мно4
жеството фактори, които оказват влияние и в
крайна сметка процедурата се оказва недо4
статъчно надеждна, без гаранция за постига4
не на търсените ефекти. Особено ако в даде4
ното землище са налице персонални конфлик4
ти както между самите ползватели, така и има
неразбиране и подвеждане от страна на соб4
ственици.

ВЪПРОС ОТ НЕДЯЛКО АРБОВ, ГР. БОТЕВГРАД

Здравейте от издание „Агро и пари”! Преди седмица пред мен изникна
въпросът, който го споделям с вас и искам да разбера вашето мнение: По
решение на поземлената комисия в гр. Благоевград за определяне на
размера на подлежащата за възстановяване земеделска земя се прилага
коефициент за намаление 16% в землището на гр. Ботевград. Размерът на
разликата подлежи на обезщетение по два начина:
А) с ценни книжа 4 копюри;
Б) със земя от общинския и държавен фонд.
Аз предпочетох земя и пуснах молба за обезщетение със земя 7:488 декара
с входящ № 182/28.11.1997 г. в определения срок. От тази дата редовно
проверявам в поземлената комисия за резултат. Отговорите бяха
най4различни, докато последния път, преди седмица, ми отговориха, че
молбата ми се е изгубила в поземлената комисия въпреки входящия номер.
Какъв е вашият отговор?
Отговор:
Необходимо е да подадете ново заявление
в общинската служба по земеделие, в което
да посочите и вече притежавания от Вас вхо4
дящ номер на изгубената молба, от която да е
видно, че сте спазили законовия срок. Общин4
ската служба по земеделие следва да подаде
искане до общинския съвет, с което да поиска
предоставяне на съответната площ земедел4
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ска земя, която да е парично равностойна на
имота, който не се възстановява поради про4
ведено мероприятие върху него. След предо4
ставянето му общинската служба по земеде4
лие възлага на изпълнителя на техническите
дейности отразяването на имота върху карта4
та на възстановената собственост и Ви пре4
доставя решение за обезщетение и скица
на имо
та.
имота

АГРО & СЪВЕТИ

Отговорите на вашите въпроси по
по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 $ 2013 г.
Отговаря инж. Анна ПЕТРОВА, експерт„Развитие на селските райони”
ВЪПРОС:

Изпълнявам проект по мярка 112 „Млад фермер” (отглеждам крави), като
подписах договора на 22.11.2012 г. и сега на третата година ми предстои
проверка за изпълнение на заложените цели и инвестиции. В бизнес плана бях
заложил през първата година да купя плуг и сламопреса за балиролони, втората
година 4 млекована, а през четвъртата година 4 цистерната за извозване на
органични отпадъци. Не съм изпълнил изцяло инвестициите и моля да ми
отговорите на следните въпроси:
1. Купих плуга на старо още първата година, но плащането НЕ беше по банков
път. Ако сега продавачът ми върне сумата и му я преведа по банкова сметка, ще
бъде ли зачетена инвестицията?
2. Сламопресата я взех под наем (с договор), за да я пробвам дали работи
добре. Харесва ми и мога да я закупя сега. Инвестицията е същата, само се
сменя годината. Мога ли да го направя и трябва ли да искам от ДФЗ да подпиша
анекс към договора?
Останалите инвестиции все още не съм ги направил. Сега, като натрупах повече
опит, искам да променя и разширя инвестициите.
3. Мога ли вместо плуга и сламопресата да заложа купуване на трактор, който в
максимална степен да отговаря на съвременните изисквания за енергийна
ефективност? Тракторът е сравнително нов и е по4скъп, така и само с него ще
изпълня изискването за инвестиция от 10 000 лв.
Към настоящия момент нямам трактор и се нуждая повече от него, защото това
значително ще намали разходите ми. Възможна ли е тази смяна?
4. Може ли да прехвърля закупуването на млекованата за четвъртата година и тя
да замени цистерната? Млекованата е по4важна като инвестиция за
стопанството. Мога да наемам цистерна от други земеделски производители в
района.
Отговор:
По отношение на първия поставен въпрос
Ви информирам, че за да Ви бъдат изрядни до4
кументите (отнасящи се до удостоверяване във
Вашия случай на инвестицията от 5000 евро),
при подаване на заявката за второ плащане
ще е необходимо задължително следното:
4 Фактура или фактури (в зависимост от
това дали плугът е единствената инвестиция,
която доказва разходваните 5000 евро), доказ4

ващи извършените разходи на обща стойност
най4малко левовата равностойност на 5000
евро;
4 Платежен документ/платежно нарежда4
не, прикрепен към всяка фактура, който да до4
казва плащане по банков път от Ваша страна;
4 Банково извлечение от деня на извършва4
не на плащането, доказващо извършеното ре4
ално плащане от Ваша страна;
4 Договор за покупка на селскостопанска
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техника, машини, съоръжения и оборудване;
4 Приемно4предавателен протокол.
Във връзка с поставения на второ място
въпрос Ви информирам, че съгласно подписа4
ния между Вас и ДФЗ4РА договор, както и
съгласно изискванията на Наредба № 9 от
2008 г. сте длъжен всички инвестиции, основ4
ните дейности и цели, заложени за изпълнение
в бизнес плана, да бъдат изпълнени до вклю4
чения в договора срок.
Това означава, че този срок, който е запи4
сан в договора Ви в т. III „Срок на договора“,
именно това е срокът, който следва да бъде
спазван!!!

приложение № 6 от Наредба № 9 от 2008 г.,
може да бъде подадено, но не по4късно от се4
дем месеца преди изтичане на срока по чл. 27,
който казва, че периодът за осъществяване на
дейностите по проекта е 5 години, считано от
датата на подписването на договора за финан4
сова помощ с РА.
Но!!! В случай че искането за промяна на
договора касае изменение на заложените ин4
вестиции, включително и изменение на перио4
да за проверка на изпълнението на бизнес
плана, искането трябва да бъде подадено не
по4късно от два месеца преди изтичане на сро4
ка по договора.

ВНИМАНИЕ!
Моля, обърнете още веднъж внимание на
някои срокове, а именно:
Задължително условие, в случай че към
датата на подаване на заявлението за подпо4
магане нямате съответните професионални
умения и познания, в рамките на 36 месеца
от датата на сключване на договора с Раз4
плащателната агенция (РА) трябва да сте ги
преминал!
В случай че имате диплома за завърше4
но средно или висше образование в областта
на селското стопанство, ветеринарната меди4
цина и/или икономическо образование със зе4
меделска насоченост, то следва в рамките на
същия период от 36 месеца от датата на сключ4
ване на договора с Разплащателната агенция
(РА) да представите удостоверение за
завършване на курс, включващ обучение по
основните проблеми за опазване компонен4
тите на околната среда в земеделския сектор
или участие в информационна дейност относ4
но тези проблеми!
До 36 месеца от създаването на земе4
делското стопанство да представите документ,
че сте постигнал съответствие със съществува4
щите стандарти на Общността, свързани с фи4
тосанитарните изисквания, хуманното отноше4
ние към животните, ветеринарните изисквания,
безопасността на храните и фуражите, опаз4
ването компонентите на околната среда, хи4
гиената и безопасните условия на труд.
На следващите въпроси следва да се
обърне внимание, че искането за промяна на
договора (анекс към договора) в РА съгласно

ВАЖНО!
Във връзка с множеството зададени въпро4
си следва да обърнем специално внимание и
на изискването, че ако е получен приоритет
за стопанство, което е в процес на преход към
биологично производство, и не е представен
на РА копие от договор за контрол по смисъла
на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Об4
щите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с
контролиращо лице, получило разрешение от
министъра на земеделието и храните за осъ4
ществяване на контрол за спазване правила4
та на биологичното производство по реда на
чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от
сертификационно писмо от контролиращото
лице, удостоверяващо, че е проведена най4
малко първа инспекция, или копие от сертифи4
кат от контролиращо лице, удостоверяващ, че
кандидатът е производител на продукт/и, сер4
тифициран/и като биологичен/и, то в този слу4
чай ще се възстановяват получените по първо
плащане средства!
Същото важи и за проекти, които са полу4
чили приоритет, че имат намерение да канди4
датстват за финансово подпомагане по мярка
214 „Агроекологични плащания” от Програма4
та за развитие на селските райони през първа4
та година след датата на сключване на дого4
вора за отпускане на финансова помощ с РА
и не са кандидатствали за това финансово под4
помагане по мярка 214 „Агроекологични пла4
щания”, то и в този случай също ще се наложи
възстановяване на полученото първо плаща4
не! А&П
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ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Водеща тема :

ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ

НОВАТА ПОДМЯРКА 4.2
„Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански
продукти“ от ПРСР 2014 $ 2020 г.
д4р Димитър ВАНЕВ, агроикономист и
експерт по Програмата за развитие на
селските райони
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти” от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи” е
една от най4привлекателните мерки за канди4
датстване по Програмата за развитие на сел4
ските райони 20014 4 2020 г. (ПРСР).
Условията и изискванията за кандидатства4
не по подмярка 4.2 са описани в наредба за
нейното прилагане, която в момента е в про4
цес на съгласуване. Проектът на наредба е
качен на интернет страницата на МЗХ
(www.mzh.government.bg 4 рубрика норматив4
ни документи, подрубрика „Проекти на норма4
тивни актове”) и се очаква в най4скоро време
да бъде публикувана в Държавен вестник.

ВАЖНО! Статията е написана въз
основа на проекта за наредба.
Възможно е да настъпят някои
промени, за които ще ви
информираме в следващите
броеве. Очаква се през месец
ноември да бъде обявен прием
по мярката
мярката.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
Допустими бенефициенти по подмярка 4.2.
могат да бъдат предприятия (юридически лица
и ЕТ), пазари на производители, земеделски
стопани и групи и организации на производи4
тели.
Основните изисквания към кандидати по
подмярка 4.2 са следните:
Всички кандидати трябва да са регист4
рирани по Търговския закон или Закона за ко4
операциите;
Кандидатите, които са пазари на произ4
водители, трябва да имат административна
регистрация по Закона за стоковите борси и
тържищата;
Земеделските стопани трябва да са ре4
гистрирани по реда на Наредба №3 от 29 яну4
ари 1999 г. за създаване и поддържане на ре4
гистър на земеделските стопани и минимал4
ният стандартен производствен обем (СПО)
на стопанството им да бъде не по4малко от
8 000 евро.
СПО представлява условните, а не реал4
ните приходи на стопанството и се изчислява
на базата на осреднени за България цени и
добиви от отглежданите в стопанството култу4
ри или животни, без да се включват данъците и
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преките плащания, т.е. две стопанства, отглеж4
дащи едни и същи култури с еднаква площ или
еднакъв брой и един и същ вид животни, ще
имат и еднакъв икономически размер. СПО се
изчислява с помощта на таблица. На сайта на
МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.
government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е
публикувана таблицата.
Таблицата ще бъде включена и като при4
ложение към наредбата за прилагане на под4
мярка 4.2. Например 8 000 СПО се равняват
на: 137,25 дка пшеница; 142,10 дка слънчог4
лед; 33,88 дка маслодайна роза/шипка; 95,35
дка лавандула; 9,7 дка домати 4 открито про4
изводство; 1,6 дка домати/краставици/пи4
пер 4 оранжерийни; 12,79 дка краставици 4 от4
крито производство; 39,82 дка зелен фасул;
15,83 дка семкови овощни видове (ябълка,
круша и дюля); 11,04 дка костилкови овощни
видове (череша, вишна, праскова, кайсия и
сливи); 36,73 дка черупкови овощни видове
(орех, лешник, бадем и кестени); 16,11 дка яго4
доплодни овощни видове (ягода, малина и
арония); 306,80 кв. м култивирани печурки;
680,29 кв. м гъба кладница; 8 крави за мляко;
110 овце за мляко; 10 свине4майки; 55 бр.
зайкини4майки; 126 бр. пчелни семейства;
381,63 кв. м калифорнийски червеи; 1 303,89
кв. м охлюви.
ВАЖНО! Стопанствата с икономи4
чески размер между 6 000 и 8 000 евро
СПО от секторите „Плодове и зелен4
чуци” и „етерично4маслени” култури е
предвидено да се подпомагат по Тема4
тична подпрограма за развитие на мал4
ки земеделски стопанства в Република
България 4 2014 4 2020 г. по подмярка
4.2.2 „Инвестиции в преработка/мар4
кетинг на селскостопански продукти
по Тематичната подпрограма”. Други4
те стопанства с размер под 8 000 евро
СПО, с изключение на гореспоменати4
те, на този етап няма да бъдат допусти4
ми нито по подмярка 4.1., нито по под4
мярка 4.1.2.
Кандидатите 4 групи/организации на про4
изводители, трябва да са признати като орга4
низация на производители, в съответствие с на4
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ционалното и/или европейското законодател4
ство и/или одобрени за финансова помощ по
мярка 9 „Учредяване на групи и организации на
производители” от ПРСР 2014 4 2020 г.;
По подмярка 4.2. финансова помощ ще
се предоставя на територията на цялата стра4
на за новосъздадени и за съществуващи пред4
приятия в т.ч. земеделски стопанства за инвес4
тиции в материални и/или нематериални акти4
ви, подобряващи цялостната им дейност. Ин4
вестициите, обект на подкрепа, следва да са
свързани с:
4 преработка и/или маркетинг на продукти
в обхвата на Приложение I към Договора за
функциониране на Европейския съюз (т.нар.
Анекс I) или на памук, с изключение на рибни
продукти;
4 развитие на нови продукти, процеси и тех4
нологии за продукти в обхвата на Приложение
I към Договора за функциониране на Европей4
ския съюз или на памук, с изключение на риб4
ни продукти;
ВАЖНО! По подмярка 4.2 НЕ се предоста4
вя финансова помощ на земеделски стопани
за инвестиции в техните стопанства, пряко
свързани с една или няколко от дейностите по
първично селскостопанско производство и
съхранение само на собствени земеделски
продукти, както и за подготовка на продукция4
та за продажба. Тези инвестиции са допусти4
ми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от ПРСР 2014 4 2020 г.
ПРИМЕР
Земеделски производител отглежда яго4
ди и малини и иска да направи съоръжения
за замразяване. Ако ползва хладилните ка4
мери само за своята продукция 4 той трябва
да подаде проекта по подмярка 4.1. Но ако
фермерът планира да замразява продукция
и на свои колеги 4 тогава проектът се подава
по подмярка 4.2.
На групи/организации на производители
финансова помощ се предоставя за инвести4
ции, които са от полза на цялата група или
организация на производители и са свързани
с преработката на земеделски продукти, за
които организацията е призната.

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПО ПОДМЯРКА 4.2. СА ДОПУСТИМИ
СЛЕДНИТЕ РАЗХОДИ
(КАКВО СЕ ФИНАНСИРА):
1. Разходи за изграждане, придобиване и
модернизиране на сгради и други недвижими
активи, необходими за производството и мар4
кетинга;
2. Разходи за закупуване и инсталиране на
нови машини и оборудване за подобряване на
производствения процес и маркетинга в т.ч. за
преработка, пакетиране, охлаждане, замра4
зяване, сушене и съхраняване, за производст4
во на нови продукти, въвеждане на нови тех4
нологии и процеси, за опазване на околната
среда, за производство на енергия от възоб4
новяеми енергийни източници, включително
чрез преработка на растителна и животинска
първична и вторична биомаса, за подобрява4
не на енергийната ефективност и за подобря4
ване и контрол на качеството и безопасност4
та на суровините и храните;
3. Разходи за закупуване на специализира4
ни транспортни средства, включително хладил4
ни такива, за превоз на суровините и/или на
готовата продукция, използвани и произвеж4
дани от предприятието;
4. Разходи за изграждане и/или модерни4
зиране на лаборатории за нуждите на пред4
приятието;
5. Разходи за инвестиции за постигане на
съответствие с новоприети стандарти на Общ4
ността (към момента няма посочени такива
стандарти в наредбата за прилагане на под4
мярка 4.2), както и разходи за достигане на
съответствие със съществуващи стандарти на
ЕС 4 за млади земеделски стопани, получава4
щи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стар4
това помощ за млади земеделски производи4
тели” от ПРСР 2014 4 2020 г.;
6. Разходи за закупуване на земя, необхо4
дима за изграждане/модернизиране на сгра4
ди, помещения и други недвижими активи, пред4
назначени за производствените дейности на
кандидата;
7. Разходи за закупуване на територия4
та на селски район на сгради, помещения и
друга недвижима собственост, необходими
за изпълнение на проекта и предназначени
за производствените дейности на кандида4
та;

ВАЖНО! Разходите за закупуване
на земя, сгради и друга недвижима
собственост не могат да
надхвърлят 10 на сто от общия
размер на останалите допустими
разходи (без т.нар. общи разходи
по т. 12). Тези разходи са
допустими за финансиране до
размера на валидната към датата
на подаване на заявлението за
подпомагане данъчна оценка на
закупуваната земя, сграда или
друга недвижима собственост. В
случай че към датата на
придобиването данъчната оценка
е с по4ниска стойност, допустими
за финансиране ще са разходи до
този по4нисък размер.
8. Разходи за ноу4хау, придобиване на па4
тенти права и лицензи, разходи за регистра4
ция на търговски марки и процеси, необходи4
ми за изготвяне и изпълнение на проекта;
9. Закупуване на софтуер;
10. Разходите, свързани с достигане на
съответствие с международно признати стан4
дарти, само в случаите, в които същите са част
от общ проект на кандидата;
11. Разходи за въвеждане на добри произ4
водствени практики, системи за управление на
качеството и подготовка за сертификация в
предприятията;
12. Разходи, свързани с проекта (т.нар.
общи разходи), в т.ч. разходи за предпроектни
проучвания, такси, хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, консултации за ико4
номическа устойчивост на проекти, извърше4
ни както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на заявлението за подпома4
гане, така и по време на неговото изпълнение,
които не могат да надхвърлят 12 на сто от об4
щия размер на допустимите разходи по про4
екта, включени в горните точки. За разходи за
консултантски услуги, свързани с подготовка4
та и управлението на проекта, има и допълни4
телни ограничения в зависимост от вида на
проектите и тяхната стойност.
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ВАЖНО! Дейностите и разходите
по проекта, с изключение на общите
разходи по т. 12, са допустими, ако са
извършени след подаване на заявлени4
ето за подпомагане. Общите разходи
по т. 12 са допустими, ако са извърше4
ни не по4рано от 1 януари 2014 г., не4
зависимо дали всички, свързани с тях,
плащания са направени.
ПО ПОДМЯРКА 4.2 НЕ СА ДОПУСТИМИ
ТЕЗИ РАЗХОДИ:
4 за закупуване и/или инсталиране на обо4
рудване, машини и съоръжения втора употре4
ба
ба;
4 за закупуване на лизинг на недвижима
собственост
собственост;
4 за данък върху добавена стойност (ДДС),
когато е възстановим (обикновено това се
отнася за кандидатите, регистрирани по ДДС.
В проекта те вписват сумите на инвестициите
без ДДС. Сумите за ДДС по инвестицията се
уреждат по общия ред чрез прихващане и/или
възстановяване от НАП);
разходи, включително раз4
4 оперативни разходи
ходи за поддръжка, наеми, застраховка, както
и други разходи, възникнали при изпълнение на
договори за лизинг, марж/печалба за лизин4
годателя, разходи за лихви, разходи за неу4
стойки и такси, режийни разходи;
4 за банкови такси, разходи за гаранции,
изплащане и рефинансиране на лихви;
4 за принос в натура;
4 за изследвания за разработване на нови
продукти, процеси и технологии;
4 за търговия на дребно;
4 сертификация по НАССР (Анализ на опас4
ностите и контрол на критичните точки) и по
други международно признати стандарти;
4 закупуване на нови машини и оборудва4
не, вкл. компютърен софтуер, над пазарната
им стойност
стойност;
4 които представляват обикновена подмя4
на;
брой;
4 свързани с плащания в брой
4 инвестиции, за които Държавен фонд „Зе4
меделие” установи изкуствено създадени усло4
вия за получаване на помощта с цел осъщест4

10

АГРО & ПАРИ

вяване на предимство в противоречие с цели4
те на подмярката.
Финансова помощ се предоставя за
извършване на инвестиции в следните
сектори:
1. мляко и млечни продукти, включително
яйца от птици с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти, на4
подобяващи/заместващи мляко и млечни про4
дукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти, с изклю4
чение на производство, преработка и/или
маркетинг на продукти, наподобяващи / заме4
стващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени про4
дукти, с изключение на производство, прера4
ботка и/или маркетинг на хляб и тестени изде4
лия;
6. растителни и животински масла и мазни4
ни, с изключение на производство, преработ4
ка и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, вклю4
чително маслодайна роза, билки и памук, с
изключение на производство, преработка и/
или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия,
захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански живот4
ни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет;
10. производство на енергия чрез прера4
ботка на първична и вторична биомаса от рас4
тителни и животински продукти.
Финансовата помощ се предоставя и за
извършване на инвестиции за производство на
енергия чрез преработка на първична и вто4
рична биомаса от растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни
продукти и при условие че енергията ще се из4
ползва за дейности, попадащи в някои от по4
сочените по4горе сектори.
КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА СУБСИДИЯТА?
Финансовата помощ по подмярката е в
размер на 50% от общия размер на допусти4
мите за финансово подпомагане разходи, а за
проекти, представени от големи предприятия

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП)), финансовата помощ е в
размер на 40 на сто от общия размер на до4
пустимите за финансово подпомагане разхо4
ди. Големи предприятия по смисъла на ЗМСП
са тези, при които средносписъчният брой на
персонала е равен или по4голям от 250 души
или годишният оборот превишава 97 500 000
лв. и стойността на активите превишава
84 000 000 лв.
ВАЖНО! Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е 15 000
евро, а максималният е 3 000 000 евро.
Максималните размери се отнасят за це4
лия период на прилагане на ПРСР 2014 4
2020 г., т.е. ако един кандидат подаде проект
за 3 млн. евро и бъде одобрен за тази сума,
той вече не може да подаде нов проект по тази
подмярка.
Финансова помощ за преработка на про4
дукти от приложение № 1 в продукти, извън
приложение № 1, се предоставя в съответст4
вие с изискванията на Регламент (ЕС) №702/
2014 на Комисията относно деклариране на
някои категории помощи в секторите на сел4
ското и горското стопанство и в селските ра4
йони за съвместими с вътрешния пазар в при4
ложение на членове 107 и 108 от Договора за

функционирането на Европейския съюз и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на
Комисията.
В момента в проекта на наредбата е пред4
видено още едно ограничение за преработка
на селскостопански продукти в неселскосто4
пански продукти извън Приложение I по чл. 38
от Договора за функциониране на ЕС 4 да не
се предоставя финансова помощ за инвести4
ции в подобна преработка за проекти, които
са подадени от кандидати 4 големи предприя4
тия или които не се осъществяват на територи4
ята на селските райони.
КОИ ПРОЕКТИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ
ПРЕДИМСТВО?
Изборът на проекти ще се извършва при
даване на приоритет (точки), съгласно прило4
жение на наредбата за прилагане на подмяр4
ката. Ще се дава приоритет (точки) на:
1. проекти за инвестиции за преработка на
суровини от чувствителни сектори (живот4
новъдство в т.ч. пчеларство, плодове, зеленчу4
ци, влакнодайни култури, медицински и аромат4
ни култури 4 по4детайлен списък ще бъде при4
ложен към наредбата). По този приоритет се
дават 30 точки, като преработваните сурови4
ни от чувствителните сектори трябва да са най4
малко 75% от общия обем на преработвани4
те суровини;
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2. проекти, включващи инвестиции, които
водят до повишаване на енергийната ефектив4
ност с минимум 10% за земеделското стопан4
ство и/или предприятие. По този приоритет се
дават 5 точки;
3. проекти, по които над 30% от допусти4
мите инвестиционни разходи са свързани с ино4
вации в стопанството или предприятието. По
този приоритет се дават 5 точки;
4. проекти с инвестиции за постигане на
стандартите на ЕС, свързани с минимални
стандарти за защита и хуманно отношение към
животните и намаляване до минимум на стра4
данията им по време на клане, подпомагани
по подмярката (само за млади земеделски сто4
пани, получаващи финансова помощ по под4
мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земе4
делски производители” от ПРСР 2014 4 2020 г.)
и/или инвестиции, водещи до намаляване на
вредните емисии. По този приоритет се дават
5 точки;
5. проекти с инвестиции за преработка и
производство на сертифицирани биологични
продукти. По този приоритет се дават 10 точ4
ки, като над 75% от обема на преработвана4
та суровина и произведена продукция, посо4
чена в бизнес плана, трябва да бъде биоло4
гично сертифицирана;
6. проекти, насърчаващи интеграцията на
земеделските производители чрез преработ4
ката на минимум 65% собствени или на члено4
вете на групата/организация на производите4
ли или на предприятието суровини (земеделски
продукти). По този приоритет се дават 10 точ4
ки, но само на кандидати, които са регистри4
рани като земеделски стопани, не по4късно от
три години преди датата на кандидатстване, с
изключение на групи/организации на произ4
водители;
7. проекти, които се изпълняват на терито4
рията на селските райони в страната. По този
приоритет се дават 8 точки;
По този приоритет ще се дават точки на
кандидати, при които всички инвестиции по
проекта, за които се кандидатства, се нами4
рат в един или няколко селски района. Списъкът
със селските райони ще бъде приложение към
наредбата.
8. проекти от кандидати, които до момента
на кандидатстване не са извършвали дейност
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и с извършване на инвестицията ще създадат
работни места. Броят на точките по този при4
оритет варира от 7 до 12 (зависи от броя на
създадените работни места);
9. проекти от кандидати, които към момен4
та на кандидатстване извършват дейност и с
извършване на инвестицията ще запазят съще4
ствуващите и ще създадат нови работни мес4
та. Броят на точките по този приоритет вари4
ра от 7 до 12 (зависи от броя на създадените
работни места, като задължително се запазва
броят на съществуващите работни места);
10. проекти, които се изпълняват на тери4
торията на Северозападен район на страна4
та 4 областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и
Монтана. За проекти в област Плевен се дава
1 точка, за област Ловеч 4 2 точки и за остана4
лите три области 4 5 точки.
По този приоритет ще се дават точки на
кандидати, при които всички инвестиции по
проекта, за който се кандидатства, се нами4
рат в една от горепосочените области.

ВАЖНО! В процеса на оценка
проектите по подмярка 4.2, които
не са събрали минимален брой от
10 точки по критериите за оценка,
няма да бъдат одобрени за
подпомагане.
Проектите по подмярката се подават лич4
но от кандидатите или от упълномощени с из4
рично и нотариално заверено пълномощно от
тях лица. Проектите се подават в областната
дирекция на Държавен фонд „Земеделие” по
място на извършване на инвестицията.
ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ
ПО ПОДМЯРКА 4.2.
1. За подпомагане по реда на тази наред4
ба кандидатите трябва да представят заявле4
ние за подпомагане и бизнес план по обра4
зец, съгласно приложение към наредбата. Биз4
нес планът трябва да съдържа подробно опи4
сание на планираните инвестиции и дейности
за 54годишен период, а в случаите на инвести4
ции за строително4монтажни работи 4 за 104
годишен период и да доказва подобряване на

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
дейността на стопанството/предприятието. За
групи/организации на производители бизнес
планът трябва да показва подобряване на ця4
лостната дейност на стопанствата на члено4
вете на групата/организацията чрез прилага4
не на планираните инвестиции и дейности и че
инвестициите са от полза на цялата организа4
ция на производители.
2. Проектите по подмярката се изпълня4
ват върху имот 4 собственост на кандидата
кандидата,
а когато имотът не е собственост на кандида4
та, към проектите се прилагат документи за:
а) учредено право на строеж върху имо4
та за срок не по4малко от 6 години за канди4
дати 4 микро4, малки или средни предприятия и
8 години за кандидати 4 големи предприятия,
считано от датата на подаване на заявление4
то за подпомагане, когато е учредено срочно
право на строеж 4 в случай на кандидатстване
за разходи за строително4монтажни работи за
изграждане на нов строеж, надстрояване и/
или пристрояване на съществуващ строеж, за
които се изисква разрешение за строеж, съ4
гласно Закона за устройство на територията
(ЗУТ);
б) документ за ползване на имота (напри4
мер договор за наем и др.) за срок не по4мал4
ко от 6 години за кандидати 4 микро4, малки или
средни предприятия и 8 години за кандидати 4
големи предприятия, считано от датата на по4
даване на заявлението за подпомагане 4 при
закупуване и/или инсталиране на нови маши4
ни, оборудване и съоръжения и строително4
монтажни работи, за които НЕ се изисква раз4
решение за строеж , съгласно ЗУТ;
ВАЖНО! Документът по буква „б” не се
изисква при кандидатстване за подпомагане
за закупуване на специализирани транспорт4
ни средства, които не са трайно прикрепени
към земята, сградите или помещенията и/или
поради своето естество или предназначение
не се използват в затворени помещения.
3. Дейностите и инвестициите по проекта,
за които се изисква лицензиране, разреше4
ние и/или регистрация за извършване на дей4
ността/инвестицията съгласно българското
законодателство, се подпомагат само ако са
представени съответните лицензи, разрешения

и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
4. По отношение на инвестиции за про4
изводство на електрическа и/или топлинна
енергия има следните ограничения по подмяр4
ката:
а) Инвестициите за производство на елект4
рическа и/или топлинна енергия или енергия
за охлаждане и/или производство на биогори4
ва и течни горива от биомаса се подпомагат,
ако са за собствено потребление и същите не
надхвърлят необходимото количество енергия
за покриване нуждите на предприятието. Ка4
пацитетът на инсталациите НЕ трябва да над4
вишава мощност от 1 мегават;
б) При комбинирано топло4 и електропро4
изводство капацитетът на инсталацията тряб4
ва да съответства на необходимата за дейно4
стите на предприятието полезна топлоенергия;
в) При производство на електроенергия от
биомаса инсталациите трябва да произвеждат
най4малко 10 на сто топлинна енергия;
г) Проекти с инвестиции за производство на
биогорива и течните горива от биомаса се под4
помагат, при условие че отговарят на крите4
риите за устойчивост, определени в чл. 37 4 40
от Закона за енергията от възобновяеми из4
точници.
д) Използваните за производство на био4
енергия, включително биогорива, суровини от
зърнени и други богати на скорбяла култури,
захарни и маслодайни култури и суровини, ко4
ито се използват за фуражи, не трябва да
надхвърлят 20 на сто от общия обем сурови4
ни, използвани за това производство. Това ус4
ловие не се прилага за отпадъчни продукти от
култури, които не се използват за фуражи.
5. Закупуването чрез финансов лизинг на
активи е допустимо, при условие че ползвате4
лят на помощта стане собственик на съответ4
ния актив не по4късно от датата на подаване
на заявката за междинно или окончателно пла4
щане за същия актив.
6. С цел улеснение на кандидатите се пла4
нира Държавен фонд „Земеделие”4Разплаща4
телна агенция (ДФЗ4РА) да изготви списък с
активи, дейности и услуги, за които ще са
определени референтни разходи. Този списък
ще се публикува на електронната страница на
ДФЗ4РА и за всеки заявен за финансиране
разход, който към датата на подаване на за4
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явлението за подпомагане е включен в списъ4
ка, кандидатът ще представя само една неза4
висима оферта в оригинал. Разплащателната
агенция ще извършва съпоставка между раз4
мера на определения референтен разход и на
предложения за финансиране от кандидата,
като одобрява за финансиране разхода до по4
ниския му размер.
За останалите разходи, които към датата на
подаване на заявлението за подпомагане не са
включени в списъка с референтни цени, канди4
датът представя най4малко три съпоставими
независими оферти в оригинал. Кандидатът
представя и решение за избор на доставчика/
изпълнителя, запитване за оферта по образец,
който ще е приложение към наредбата, а кога4
то не е избрал най4ниската оферта 4 писмена
обосновка за мотивите, обусловили избора му.
В тези случаи ДФЗ4РА извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка
от представените оферти, като одобрява за
финансиране разхода до най4ниския му размер,
освен ако кандидатът е представил мотивира4
на обосновка за направения избор.
ВАЖНО
ВАЖНО! Горепосоченото изискване (за
3 оферти) не се прилага по отношение на за4
явени за финансиране разходи за закупуване
на земя, сгради и други недвижими имоти.
7. Финансова помощ НЕ се предоставя за
дейности:
4 включени в оперативните програми на
кандидати 4 организации на производители на
плодове и зеленчуци;
4 свързани с производството и съхранение4
то на маслиново масло и трапезни маслини;
4 свързани с преработка и/или маркетинг
на риба и рибни продукти;
4 свързани с преработката на суровини за
производство на захар и/или сладкарски из4
делия;
8. Кандидатът трябва да докаже наличието
на най4малко 50% осигурена суровинна база
за първата прогнозна година след изплащане
на финансовата помощ.
9. Финансовата помощ за инвестиции в
пазари на производители се изплаща, при ус4
ловие че пазарът е регистриран по реда на
Закона за стоковите борси и тържища не по4
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късно от датата на подаване на заявка за окон4
чателно плащане.
10. Няма да се подпомагат проекти, включ4
ващи единствено маркетинг на продукти, с из4
ключение на случаите, когато кандидатът е
пазар на производители и/или когато тези про4
дукти са получени в резултат на преработка,
извършена от кандидата.
СТЪПКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
С ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 4.2
ПЪРВАТА СТЪПКА при подготовка за кан4
дидатстване по подмярка 4.2 от ПРСР е изгот4
вяне на кратък и синтезиран вариант на про4
екта. Много е важно да се определят и суро4
вините, които се преработват и крайните про4
дукти дали са описани в Приложение I по член
32 от Договора за създаване на ЕО (Анекс I).
От това зависи дали проектът е допустим за
подпомагане.
ВТОРА СТЪПКА
СТЪПКА:: След това кандидатите,
ако наистина желаят да направят успешен про4
ект по подмярка 4.2 от ПРСР, е препоръчител4
но също да си направят проучване на база на
предварителния вариант на своя проект. Пред4
проектното проучване има за цел да установи
и документира доколко реализацията на про4
ект по подмярка 4.2 е оправдана, да даде оцен4
ка на шансовете за успех на проекта и да по4
сочи възможните алтернативи и подходи за
развитие на предприятието. Изброяват се
възможните проблеми и затруднения и се пред4
лагат решения.
След изготвяне на предпроектното проуч4
ване например може да се окаже, че изграж4
дането на ново предприятие за преработка на
къпини е неподходящо и икономически неефек4
тивно поради липса на достатъчно суровина
и, например, е по4подходящо предприятие за
преработка на ягоди или е по4добре вместо
една технология за замразяване на зеленчуци
да с е ползва друга.
ТРЕТА СТЪПКА
СТЪПКА:: След като бъде изготвено
предпроектното проучване и то е дало поло4
жителен резултат, се преминава към цялостно4
то изготвяне на проекта в т.ч. подробен биз4
нес план, съгласно матрицата, заложена в на4
редбата за прилагане на подмярката, както и
подробната техническа документация, в т.ч.
технологичен проект със схема и описание на

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
технологичния процес.
Документи, които изискват повече време:
При извършване на строително4монтаж4
ни работи (СМР), за които се изисква разре4
шение за строеж съгласно Закона за устрой4
ство на територията (ЗУТ), трябва да се изгот4
ви строителен проект от квалифицирани про4
ектанти заедно с количествено4стойностни
сметки
сметки, както и да се вземе разрешение за
строеж от съответната община или да се учре4
ди право на строеж. При извършване на СМР,
за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно ЗУТ, трябва да се вземе становище
от общината
общината, че обектът не се нуждае от раз4
решение за строеж, придружено от копие от
архитектурно заснемане.
Трябва да се проучи, дали съгласно За4
кона за опазване на околната среда, е необ4
ходимо да се поиска от съответната регионал4
на инспекция по околната среда и водите да
издаде решение за преценяване на необхо4
димостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или ре4
шение по оценка на въздействие върху окол4
ната среда.
В случаи на проекти, включващи инвес4
тиции в местата по националната екологична
мрежа Натура 2000, трябва да се поиска от
съответната Регионална инспекция по околна4
та среда и водите да издаде решение за оцен4
ка за съвместимостта на проекта с предме4
та и целите на опазване на защитените зони.
ВАЖНО! Да не се пропуска за всички пред4
варителни разходи (за които кандидатът ще
иска финансова помощ от Държавен фонд „Зе4
меделие”4 Разплащателна агенция (ДФЗ4РА))
да се сключват договори с консултантите/про4
ектантите/архитектите/инженерите и ако им се
плаща преди подаване на проекта, това да
става по банков път, като се издава фактура
или друг еквивалентен документ.
СЛЕДВАЩА ВАЖНА СТЪПКА е да се оси4
гурят необходимите оферти. След осигуряване
на офертите се сключват предварителни или
окончателни договори с избраните доставчици/
изпълнители за услугите, работите и доставки4
те (в т.ч. покупка на оборудване) 4 обект на ин4
вестицията. В договора се описват марката,

модела, цената в лева или евро, срок и начин
на доставка. В договорите се описва и ДДС.
СЛЕДВАЩА ВАЖНА СТЪПКА за успеш4
но изпълнение на проекта е проучване и оси4
гуряването на необходимото финансиране за
изпълнение на проекта. В случай че не може
да се осигурят всички средства, е препоръчи4
телно в проекта да се предвидят авансово и
междинно плащане. Особено ако проектът
включва строителство и закупуване на оборуд4
ване. Строителството може да бъде единият
етап, а оборудването следващият етап. Аван4
совото плащане е в размер до 50 на сто от
стойността на одобрената финансова помощ
по проекта и се допуска, при условие че него4
вият размер надвишава 10 на сто от стойност4
та на одобрената финансова помощ по про4
екта. В случаите на авансово плащане се изи4
сква банкова гаранция в полза на ДФЗ4РА в
размер на 100% от стойността на авансовото
плащане или договор за поръчителство, с кой4
то най4малко двама поръчители, всеки от кои4
то се задължава пред ДФЗ4РА да отговаря за
изпълнението на задължението по авансово4
то плащане на одобрения кандидат, в размер
на 100% от стойността му. Поръчителите тряб4
ва да отговарят и на определени допълнител4
ни условия. Междинното плащане е допусти4
мо не повече от един път за периода на из4
пълнение на проекта, а в случай на проекти с
включени строително4монтажни работи 4 не
повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта.
ВАЖНО! Авансовото плащане и/или
междинното плащане може да се
извършват, при условие че са включе4
ни в договора за отпускане на финан4
сова помощ. В тази връзка е препоръ4
чително всеки кандидат да ги включва.
За проекти с включени строително4
монтажни работи 4 се допускат до две
междинни плащания за периода на
изпълнение на проекта, а за останали4
те проекти е допустимо не повече едно
междинно плащане.
ПОСЛЕДНА СТЪПКА е подаване на про4
екта в областната дирекция на ДФЗ4РА по мя4
сто на извършване на инвестицията. А&П
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ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
за компенсиране на щетите по
земеделските култури, причинени
от неблагоприятни климатични
събития, които могат да бъдат
приравнени на природно бедствие
Дора НЕНОВА
НЕНОВА,, експерт по държавни
помощи и регулации
Със свое решение от 17.09.2015 г. Евро4
пейската комисия уведоми България, че ноти4
фициарната схема за „Държавна помощ за
компенсиране на щетите по земеделските кул4
тури, причинени от неблагоприятни климатич4
ни събития, които могат да бъдат приравнени
на природно бедствие” е съвместима с вътреш4
ния пазар в съответствие с член 107, параграф
3, буква в) от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС).
Уведомлението, изпратено до ЕК, е изцяло
съобразено с новите правила в областта на
държавните помощи в европейското законо4
дателство.
С оглед зачестилите през последните годи4
ни климатични явления, причиняващи значител4
ни щети по земеделските култури и след ана4
лиз на прилаганата схема за държавна помощ
за периода 200742014 г., българската страна
предприе действия по нотифициране на схема
за държавна помощ до края на 2020 г.
ЦЕЛ НА ПОДПОМАГАНЕТО
Схемата за помощта има за цел да компен4
сира земеделски стопани, осъществяващи дей4
ност в сектор „Растениевъдство”, за щети, при4
чинени от неблагоприятни климатични събития,
които могат да бъдат приравнени на природ4
ни бедствия.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 1, буква
„а” от Закона за подпомагане на земеделски4

16

АГРО & ПАРИ

те производители, както и
Инструкции за прилагане на схема за
държавна помощ от Държавен фонд „Земеде4
лие: „Държавна помощ за компенсиране на
щетите по земеделски култури, причинени от
неблагоприятни климатични събития, които
могат да бъдат приравнени на природно бед4
ствие”.
ВРЕМЕТРАЕНЕ
От датата на одобрение от Комисията до
31 декември 2020 г.
БЮДЖЕТ

Максималният бюджет е 138 млн. лв.
(за периода 2015 4 2020 г.).
БЕНЕФИЦИЕРИ $ КОЙ МОЖЕ
ДА ПОЛУЧИ ПОМОЩ?
Бенефициерите са земеделски стопани как4
то големи предприятия, така и малки и средни
предприятия (МСП), активни в производство4
то на растителни култури и регистрирани в
съответствие с Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земе4
делските стопани.
Предприятията в затруднено положение са
допустими за финансиране само ако техните
финансови затруднения са причинени от не4
благоприятното климатично събитие, което

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
може да бъде приравнено на природно бедст4
вие.
Предприятия, които не са изпълнили раз4
пореждане за възстановяване вследствие на
предходно решение на Комисията, с което по4
мощта се обявява за неправомерна и несъвме4
стима с вътрешния пазар, са изключени от об4
хвата на бенефициерите. Също така, съглас4
но националното правно основание, бенефи4
циерите не трябва да имат изискуеми задълже4
ния към Държавен фонд „Земеделие” или пуб4
лични задължения към държавния бюджет.
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА
Включените в обхвата на помощта небла4
гоприятни климатични събития, които могат да
бъдат приравнени на природно бедствие, са
неблагоприятни климатични условия като сла4
на, бури и градушка, заледяване, пороен или
непрекъснат дъжд или тежко засушаване, ко4
ито унищожават над 30% от средного4
дишната продукция
продукция, изчислена въз основа на
предходния тригодишен период или от средния
обем за три години на база предходния петго4
дишен период, като се изключват най4високи4
ят и най4ниският показател.
Неблагоприятните климатични събития, ко4
ито могат да бъдат приравнени на природни
бедствия, са официално признати със заповед
на министъра на земеделието и храните. За4
поведта на министъра е придружена с метео4
рологична информация от Националния инсти4
тут по метеорология и хидрология към Българ4
ската академия на науките.
Помощта може да бъде изплатена в срок
от четири години след датата на настъпване4
то на неблагоприятното климатично събитие,
което може да бъде приравнено на природно
бедствие.
Помощта се предоставя за компенсации
във връзка с площи, заети със земеделски кул4
тури, които са напълно опустошени (100%)
вследствие на неблагоприятното климатично
събитие, което може да бъде приравнено на
природно бедствие. Не се предоставя помощ
за компенсиране на щети, причинени на сгра4
ди и оборудване. Помощта е под формата на
преки безвъзмездни средства и се изплаща
директно на засегнатия стопанин.
Министърът на земеделието и храните на4

значава експертна комисия, която да направи
оценка на щетите по селскостопанските на4
саждения. Във всеки случай Комисията извър4
шва проверки на място и изготвя протокол.
Проверките се извършват и протоколите се
издават отделно за всеки земеделски стопанин,
който е понесъл щети, за всеки земеделски
парцел, върху който са настъпили щетите, за
всяко неблагоприятно климатично събитие,
което може да бъде приравнено на природно
бедствие, и за конкретния период от време.
Обобщена информация за протоколите се
подава от Министерството на земеделието и
храните на Държавен фонд „Земеделие“, кой4
то отговаря за изплащането на помощта
помощта.
Допустими разходи са загубите, понесе4
ни след опустошението (100%) на насаждения
в площи, засегнати от неблагоприятното кли4
матично събитие, което може да бъде прирав4
нено на природно бедствие. Изчисляването на
щетите се прави при използване на алтерна4
тивен метод, както е предвидено в параграф
361 от Насоките на Европейския съюз за
държавната помощ в сектора на селското и
горското стопанство и в селските райони за
периода 2014 4 2020 г. (Насоките).
КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ЩЕТИТЕ?
Предложеният алтернативен метод на из4
числение на щетите е следният: Базовите дан4
ни са средните производствени разходи на
страната за дадена култура или вид култури.
Стойността на производствените разходи се
определя въз основа на технологични карти за
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отглеждане на различните култури. По този
начин средните за страната разходи за отглеж4
дането на култури се определят на базата на
необходимите и присъщи разходи на декар по
култури. Производствените разходи включват
променливите разходи (разходи за семена,
торове, продукти за растителна защита, ме4
ханизирани услуги като дълбока оран, под4
рязване, раздробяване, брануване, култиви4
ране, разораване, сеитба, валиране, пръс4
кане, прекопаване, напояване, и др.).
Интензитетът на помощта е до 80% от
допустимите разходи.
От размера на помощта ще бъдат приспа4
дани плащания, получени по застрахователни
полици, както и други плащания, включително
тези по други национални или съюзни мерки,
получени като компенсация за щетите.
Помощта ще бъде намалена с 50% освен
ако се предоставя на бенефициери, които са
сключили застраховка, покриваща минимум
50% от тяхното средногодишно производство
или свързаните с производството им доходи и
статистически най4честите климатични риско4
ве в съответната държава членка или регион,
за които се осигурява застрахователно покри4
тие.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА:
Природните бедствия или неблагоприят4
ните климатични условия, които могат да бъдат
приравнени на природни бедствия, се обявя4
ват със заповед на министъра на земеделието
и храните.
Министърът на земеделието и храните или
оправомощено от него лице сформира екс4
пертни комисии за извършване на оценка на
състоянието на площите, заети със земеделски
култури, на отделните земеделски производи4
тели. Експертните комисии извършват провер4
ки на място и издават констативни протоколи
съгласно заповед на министъра на земеделие4
то и храните. Констативните протоколи се за4
веряват минимум от трима представители на
различни организации, влизащи в състава на
експертните комисии.
Министерството на земеделието и хра4
ните определя средния за страната размер на
действителните разходи за съответната сто4
панска година за земеделски култури.
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Земеделските производители, които имат
издадени констативни протоколи, кандидатст4
ват за подпомагане в Областните дирекции на
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), по посто4
янен адрес на физическото лице или еднолич4
ния търговец (при кандидатстване на физичес4
ко лице или едноличен търговец) и по седали4
щето на юридическото лице (при кандидатст4
ване на юридическо лице).
ДФЗ извършва документална проверка
за верността на информацията, предоставе4
на от кандидата за подпомагане, както и за
спазването на изискванията за допустимост на
заявлението.
ДФЗ обобщава информацията от пода4
дените заявления и прави предложение пред
УС на ДФЗ за определяне на размера на
държавната помощ за земеделски култури за
единица пропаднала площ съобразно утвърде4
ния годишен бюджет по помощта.
Въз основа на решението Държавен фонд
„Земеделие” определя размера на държавна4
та помощ индивидуално за всеки земеделски
производител.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
4 заявление, генерирано от системата на
ДФЗ;
4 копие на регистрационна карта за регис4
трация като земеделски стопанин по Наредба
№3 и извлечение от Интегрираната система
за анализ и контрол (ИСАК), удостоверяващо
земеделските парцели, обработвани от земе4
делския стопанин през годината на обявява4
нето на неблагоприятното климатично условие
(Анкетен формуляр в случай на неочертани
площи в ИСАК);
4 оригинален констативен протокол за на4
пълно пропаднали площи (100%) вследствие на
настъпило природно бедствие или неблагопри4
ятно климатично условие;
4 застрахователна полица, удостоверява4
ща застраховането на засегнатите площи през
годината на обявяване на събитието (оригинал
или копие, заверено от застрахователната
компания) 4 прилага се в случай на застрахо4
ване;
4 документ, доказващ изплащането на за4
страхователната щета вследствие на настъпи4
лото неблагоприятно климатично условие. А&П
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НОВ ПРИЕМ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ
по Националната програма по
пчеларство от 26.10.2015 до 6.11.2015 г.
д4р Златка ВЪЗЕЛОВА, ветеринарен експерт
В поредица от статии ви запознавам с раз4
личните видове селскостопански животни и тях4
ното отглеждане и сега ще продължа с пчели4
те. Едно определение 4 „пчеларство“ представ4
лява дейност, свързана с отглеждане, развъж4
дане и използване на медоносните пчели, ко4
ито опрашват диворастящите и културни рас4
тения и производство на пчелни продукти.
Голямото видово разнообразие на расти4
телността, географското разположение, ре4
леф и климат ни дават изключителната възмож4
ност на територията на цялата страна да се
отглеждат пчелни семейства. Пчеларството е
традиционен отрасъл за България с производ4
ството на мед и пчелни продукти.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОНЯТИЕТО
„ПЧЕЛЕН МЕД“
Той е хранителен вискозен, течен или кри4
стализирал продукт, произвеждан от медонос4
ни пчели от нектара на цветовете или секре4
циите от или върху живите части на растения4
та, които пчелите събират, трансформират,
комбинират с конкретни вещества, които те
отделят, складират и оставят да узреят във
восъчни пити.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
„ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ“
Те са получени при отглеждане на пчели и
са пчелен мед, пчелен восък, цветен пчелен
прашец, прополис (пчелен клей), пчелно мле4
чице и пчелна отрова.
Пчеларството като дейност представлява
алтернативна заетост за населението в сел4
ските райони, която осигурява и допълнителни
доходи на много български семейства.

За развитието на пчеларството в страна4
та е необходимо да има подобряване на усло4
вията за производство и търговия с пчелни про4
дукти, повишаване ефективността на произ4
водство, качеството и конкурентоспособност4
та на българския пчелен мед и пчелни продук4
ти, опазване на пчелната популация, осигуря4
ване на устойчивост и развитие и също така
по4добра заетост и по високи доходи на пче4
ларите.
Всички тези важни приоритети са залегна4
ли като цел на Националната програма по пче4
ларство за тригодишния период 2014 4 2016 г.
Като цяло секторът се нуждае от внедрява4
не на нови технологии, по4добър контрол на
здравния статус на пчелните семейства и мер4
ки и за поощряване реализацията на пчелни4
те продукти.
Предвидените мерки в програмата за фи4
нансиране са съгласно Регламент (ЕО) № 1234/
2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година
за установяване на обща организация на сел4
скостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти
(Общ регламент за ООП ). Съгласно Наред4
ба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2013 г. за условията и реда за прила4
гане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 4 2016 г., фи4
нансова помощ се предоставя за една или за
няколко дейности по следните мерки:
1. Мярка А „Техническа помощ за пчелари
и сдружения на пчелари“ за дейност „Популя4
ризиране на българските пчелни продукти, в
това число и произведени по биологичен на4
чин“;
2.. Мярка Б „Борба срещу вароатозата“;
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3.. Мярка В „Мерки за подкрепа на извър4
шването на физикохимичен анализ на пчелен
мед“;
4. Мярка Г „Мерки за подкрепа на подно4
вяването на пчелните кошери в Европейския
съюз“ за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна
на стари негодни кошери и/или за увеличава4
не броя на пчелните семейства в пчелина;
б) поддържане или увеличаване броя на
пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
5. Мярка Д „Сътрудничество със специали4
зирани органи за осъществяването на практи4
ка на приложните изследователски програми
в областта на пчеларството и пчелните про4
дукти“ за дейностите:
а) изследване на наличието на тежки мета4
ли и пестициди в проби от пчели и пчелен пра4
шец, взети от пчелини в различни региони на
България;
б) проучване на продуцентите на мана и
на мановия мед от тях в смърчовите гори в ра4
йона на Родопите;
в) установяване на причините за загуба на
пчелни семейства чрез проучване на различ4
ни индикатори за наличие на стресови факто4
ри, влияещи върху размножаването, генетич4
ния и здравния статус на медоносната пчела в
България.
От изключителна важност е да се споме4
не, че финансова помощ се предоставя в
рамките на предвидения за съответната годи4
на бюджет по всяка от мерките на Програма4
та. Министърът на земеделието и храните по
предложение на постоянната работна група
за управление на Програмата разпределя със
заповед бюджета по Програмата за съответ4
ната финансова година по мерки и дейности.
Бюджетът по мерките и дейностите може да
бъде променен в рамките на годишния бюджет,
въз основа на степента на усвояване на сред4
ствата само и единствено от министъра на зе4
меделието и храните след предложение на по4
стоянната работна група за управление на
Програмата.
Всяка година преди началото на прием на
заявления по Програмата министърът одобря4
ва лимити на разходите за мерките и дейно4
стите по Мярките Б и ГГ. Разходите по мярка В
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се финансират в рамките на лимити, съответ4
стващи на цените за лабораторни изследва4
ния на пчелен мед, определени по показате4
лите по чл. 39, т. 1.4. от Ценоразпис за плате4
ните услуги, които извършва Българската аген4
ция по безопасност на храните. Когато бюд4
жетът по мерките Б и В е недостатъчен за пре4
доставяне на пълния размер на финансова
помощ по одобрените заявления на кандида4
тите, се пристъпва към редуциране на финан4
совата помощ за всяко от заявленията с ед4
накъв процент, отразяващ съотношението на
недостига спрямо бюджета по мярката. Кога4
то сумата на исканата финансова помощ по
мярка Г надхвърля бюджета, определен в за4
поведта на министъра, заявленията за подпо4
магане се класират и одобряват по реда на
чл. 30, ал. 3 от горецитираната Наредба № 9.
Финансовата помощ, която се изплаща, е в
размер на процент от одобрените за подпома4
гане разходи, определен в Националната про4
грама по пчеларство за тригодишния период
2014 4 2016 г. За дейностите по мерките Б, В и
Г финансовата помощ представлява еднократ4
ни плащания, а за мерките А и Д е под форма4
та на междинни и окончателни плащания.
Един кандидат може да получи еднократно
подпомагане в рамките на една финансова
година за всяка от дейностите по мерките А, Б,
В, Г и Д. Необходимо е да се уточни, че всеки
кандидат, който през дадената година има по4
дадено и одобрено заявление и сключен дого4
вор по някоя от мерките, не може да подава
второ заявление за подпомагане, както и през
времето, докато първото заявление е в про4
цес на разглеждане.
УСЛОВИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕТО
СА СЛЕДНИТЕ:
А. Мярка А 4 „Техническа помощ за пче4
лари и сдружения на пчелари” е допустима
за пчеларските организации, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, а това са браншова пчеларска ор4
ганизация, асоциация на пчеларите и сдру4
жение на пчелари. Горепосочените организа4
ции могат да бъдат бенефициенти по мярката,
ако са избрани от организациите, посочени в
списъка по т. ХІІ от Програмата с единодушие,
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като изборът се документира в споразумите4
лен протокол.
По мярката се подпомагат следните дей4
ности и свързаните с тях разходи:
1. при организиране и провеждане на на4
ционално ниво на изложения, мероприятия,
пресконференции, панаири и др. 4 разходи за
наем на щанд, зали, площи и техническо обо4
рудване, електричество, вода, охрана, интер4
нет, както и за закупуване на материали;
2. реклама в печатни издания;
3. за интернет, телевизионна и радиорек4
лама, включително разходите за изработване
на клипове, филми и други аудио4визуални
средства;
4. при дизайн, изработване, отпечатване
и разпространение на информационни мате4
риали 4 разходи за интернет страница, лого,
брошури, дипляни, етикети, транспаранти, ба4
нери, винили и др.;
5. разходи за лица, наети по граждански
договори за управление на проекта, команди4
ровъчни разходи;
6. за извършване на проучване и анализ
по години с цел измерване на резултатите от
промоционални дейности;
7. за изработване на мостри на пчелен мед
и пчелни продукти;
8. идентичност на кампанията и на популя4
ризираните пчелни продукти 4 разходи за ди4
зайн на опаковка и изработка на опаковки;
Б. Мярка Б 4 „Борба срещу вароатозата”
Допустими за подпомагане по мярката са
физически лица, еднолични търговци и юри4
дически лица, регистрирани като земеделски
производители по реда на Наредба № 3 от
1999 г., които отговарят едновременно на
следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под вете4
ринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в коше4
ри, маркирани в съответствие с Наредба № 27
от 2002 г. за регистрация и идентификация на
пчелните семейства;
3. стопанисват пчелни семейства в пчели4
ни, регистрирани или пререгистрирани като
животновъдни обекти.
В. Мярка В 4 „ Мерки за подкрепа на
извършването на физикохимичен анализ на
пчелен мед
мед””. Финансират се разходи за извър4

шване на лабораторен анализ на пчелния мед
по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
Г. „Мярка Г 4 Мерки за подкрепа на под4
новяването на пчелните кошери в Общност4
та
та””.
Допустими за подпомагане са дейности по
закупуване на нови кошери за подмяна на ста4
ри, негодни кошери и/или за увеличаване броя
на пчелните семейства в пчелина и лица, при4
тежаващи към датата на кандидатстване не по4
малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчел4
ни семейства.
Допустими за подпомагане са дейности по
поддържане или увеличаване броя на пчелни4
те семейства и лицата, притежаващи към да4
тата на кандидатстване не по4малко от 20 броя
пчелни семейства.
Д. Мярка Д 4 „Сътрудничество със специ4
ализирани органи за осъществяването на
практика на приложните изследователски
програми в областта на пчеларството и пчел4
ните продукти
продукти””.
Допустими за подпомагане по мярката са
проекти, които са разработени по следните
научни теми:
1. изследване на наличието на тежки мета4
ли и пестициди в проби от пчели и пчелен пра4
шец, взети от пчелини в различни региони на
България;
2. проучване на производството на мана и
на манов мед от смърчовите гори в района на
Родопите;
3. установяване на причините за загуба на
пчелни семейства чрез проучване на различ4
ни индикатори за наличие на стресови факто4
ри, влияещи върху размножаването, генетич4
ния и здравния статус на медоносната пчела в
България.
Допустими за подпомагане по мярката са:
1. научни институти, които извършват из4
следвания в областта на пчеларството по те4
мите, и/или извършват проучвания на насеком4
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ни вредители по иглолистната дървесна рас4
тителност и/или анализи на пчелни продукти;
2. университети и висши училища, в които
се преподава пчеларство;
3. научни пчеларски сдружения, регистри4
рани по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществява4
не на общественополезна дейност.
ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ И ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА
След краткото представяне на дейностите
по мерките ще се спра подробно на времето
за прием на заявленията и финансовите сред4
ства, предвидени по мерките за подпомагане
съгласно Наредба № 9 от 19.11.2013 г., тъй
като те предстоят през този месец.
Със Заповед № 034РД/1948 от
08.10.2015 г. на изпълнителния дирек4
тор на ДФ „Земеделие“ е определен
период за прием на заявления с начал4
на дата и час 26.10.2015 г. в 9:00 часа
и крайна дата 06.11.2015 г. в 17,30
часа по следните мерки и дейности на
Националната програма по пчеларст4
во за периода 2014 4 2016 г.:
1. Мярка А „Техническа помощ за пчелари
и сдружения на пчелари“;
2. Мярка Б „Борба срещу вароатозата“;
3. Мярка В „Мерки за подкрепа на извър4
шването на физикохимичен анализ на пчелен
мед“;
4. Мярка Г „Мерки за подкрепа на подно4
вяването на пчелните кошери в Европейския
съюз“ за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна
на стари негодни кошери и/или за увеличава4
не броя на пчелните семейства в пчелина;
б) поддържане или увеличаване броя на
пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
5. Мярка Д „Сътрудничество със специали4
зирани органи за осъществяването на практи4
ка на приложните изследователски програми
в областта на пчеларството и пчелните про4
дукти“:
а) проучване на продуценти на мана и на
манов мед от смърчовите гори в района на
Родопите;
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б) установяване на причините за загуба на
пчелни семейства чрез проучване на различ4
ни индикатори за наличие на стресови факто4
ри, влияещи върху размножаването, генетич4
ния и здравния статус на медоносната пчела в
България.
Необходимо е всички заинтересовани лица
да бъдат запознати и с размера на финансо4
вата помощ за приетите заявления за подпо4
магане, които са в размер на бюджета на вся4
ка от мерките, а именно:
1. Мярка А 4 350 000 лева;
2. Мярка Б 4 2 200 000 лева;
3. Мярка В 4 50 000 лева;
4. Мярка Г 4 общия размер на финансова4
та помощ е 1 486 526 лева
лева, разпределен по
дейности;
4.1 Закупуване на нови кошери за подмя4
на на стари негодни кошери и/или за увелича4
ване броя на пчелните семейства в пчелина 4
543 263 лева
лева;
4.2 Поддържане или увеличаване броя на
пчелните семейства 4 543 263 лева;
4.3 Закупуване на пчелни майки 4 400 000
лева;
5. Мярка Д 4 „Сътрудничество със специа4
лизирани органи за осъществяването на прак4
тика на приложните изследователски програ4
ми в областта на пчеларството и пчелните про4
дукти 4 общо в размер на 300 000 лева, както
следва:
а) проучване на производството на мана и
на манов мед от смърчовите гори в района
на Родопите 4 100 000 лева;
б) установяване на причините за загуба на
пчелни семейства чрез проучване на различ4
ни индикатори за наличие на стресови факто4
ри, влияещи върху размножаването, генетич4
ния и здравния статус на медоносната пчела в
България 4 200 000 лева.
Пожелавам успех на всички кандидати, на4
дявам се повече хора да се занимават с пче4
ларство в страната и да се възползват от фи4
нансовите средства, които се отпускат по
изпълнението на мерките и дейностите по НПП
2014 4 2016 г. Знам, че не е лесно отглеждане4
то на пчели в днешно време, но все пак ние,
хората трябва да направим усилия за опазва4
нето на пчелите. От тяхната жизнена дейност
зависим всички ние, както и бъдещето на на4
шите деца!!! А&П
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ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНАТА
ЛОЗАРО4ВИНАРСКА ПРОГРАМА
Проект за изменение на Наредба № 2 от
04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро$винарския сектор за
периода 2014 $ 2018 г.
инж. енолог Росица ГОРАНОВА
На интернет страницата на Министерство4
то на земеделието и храните (МЗХ) е публику4
ван проект на Наредба за изменение и до4
пълнение на Наредба № 2 от 04.04.2014 г. за
условията и реда за предоставяне на финан4
сова помощ по Национална програма за под4
помагане на лозаро4винарския сектор за
периода 2014 4 2018 г. По4съществените про4
мени се отнасят до мерките, по които ще може
да се кандидатства по програмата, отговор4
ните институции и правомощията им при кан4
дидатстване, прилагането и контрола, изиск4
ванията към кандидатите за финансиране, раз4
мера на помощта, начина на класиране на
проектите при тяхното одобряване, отговор4
ностите на ползвателите на мощта и т.н.

ВАЖНО! Статията е написана въз
основа на проекта за изменение и
допълнение на наредбата.
Възможно е в окончателния вариант
да настъпят някои промени, за които
ще ви информираме в следващите
броеве.
По отношение на мерките по програмата,
по мерки „Преструктуриране и конверсия на
винени лозя“ и „Популяризиране на пазари4
те на трети държави“ са направени доста из4
менения и допълнения.

ВАЖНО! Мярка „Инвестиции в предприя4
тия” ОТПАДА от програмата. За подпомагане
в сектора за инвестиции в предприятията може
да се кандидатства чрез подмярка 4.2 от ПРСР,
но за съжаление винопроизводството не е
включено като приоритетен сектор и при оце4
няването на проектите/ранкирането се губят
голям брой точки.
Това обстоятелство предполага много по4
малко предприятия от сектора да могат да се
класират за финансиране на общо основание
наред с останалите сектори, преработващи
растителни и животински суровини.
По мярка „Събиране на реколтата на
зелено“ не са правени изменения по нейното
прилагане, с изключение на едно допълнение
към изисквания към кандидата, с което се изи4
сква да са заявени всички земеделски площи в
стопанството, съгласно Закона за подпомага4
не на земеделските производители и Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда на подава4
не на заявления по схеми и мерки за директни
плащания.
От съществена важност в изменението на
наредбата е, че заявлението за участие по
мерките, което се подава в териториалното
звено на ИАЛВ (ТЗ на ИАЛВ) по регистрация
на лозарското стопанство, ще се подава це4
логодишно
логодишно, като издаденото Удостоверение
ще е с валидност шест месеца от датата на
издаване.
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Максималният размер на разходите по
проекти, подадени от един канди4
проект или проекти
дат по мярка „Преструктуриране и конверсия
на винени лозя“ в рамките на един прием, е
определен на 3 000 000 лева, а паричното
обезщетение за загуба на доход, когато е до4
пустимо, се изчислява на база среден годишен
добив на хектар за период от две години пре4
ди получаване на право на презасаждане, но
не повече от 6000 кг/ха.
Съществено изменение в наредбата е
направено по отношение на финансовата по4
мощ, която няма да се предоставя на кандида4
ти и ползватели на помощта, за които се уста4
нови, че:
4 не са независими предприятия по смисъ4
ла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и сред4
ните предприятия (ЗМСП);
4 са учредени или преобразувани с цел по4
лучаване на финансова помощ в размер, над4
вишаващ максималния от 3000 000 лв. или
4 са изкуствено създали условия за получа4
ване на помощта или за осигуряване на пре4
димство.
По мярка „Преструктуриране и конвер4
сия на лозя“ се запазват подмерките, като
паричното обезщетение, предназначено да
компенсира загубата на приходи в периода до
встъпване в плододаване на новосъздадените
лозови насаждения за определен период от
време, се намалява от три на две при преза4
саждане с промяна на местонахождението на
лозята при едновременно отглеждане на ста4
ри и нови лозови насаждения. Недопустими по
мярката ще бъдат дейностите смяна на фор4
мировката на лозя, по4млади от 5 години, счи4
тано от годината, следваща годината на за4
саждане и/или лозя с напълно формирани кор4
дони, рамена и плодни звена и винени лозя,
които не отговарят на определението за „доб4
ро агротехническо състояние“, като и смяна на
формировката от един вид в същия в зависи4
мост от височината на стъблото 4 нискостъбле4
ни, средностъблени и високостъблени.
ВАЖНО! Проектите ще се класират по
получени точки (критерии за оценка).
За предоставяне на финансова помощ за4
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явлението се подава по образец в централно
управление на ДФЗ (ЦУ на ДФЗ). Постъпилите
заявления за подпомагане ще се оценяват
съгласно критериите за оценка на проектите
по мярката. Заявленията за подпомагане ще
се класират според получените при оценката
точки и се одобряват в низходящ ред до раз4
мера на определения за съответния прием
бюджет. Допустими за подпомагане са проек4
ти, получили минимум 5 точки
точки.
Критерии за оценка на проекти, подаде4
ни по мярка „Преструктуриране и конверсия
на лозя“
лозя“, са:
4 Получена подкрепа от Общността по мяр4
ка „Преструктуриране и конверсия на винени
лозя” и „Преструктуриране и конверсия на
лозя” от националните програми за подпома4
гане на лозаро4винарския сектор в България.
В случаите, когато е получил подкрепа, канди4
датът получава 5 точки, а в случаите, когато
не е получавал подкрепа 4 10 точки.
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4 Проект с дейности в стопанства за произ4
водство на биологични продукти и/или стопан4
ства в преход към биологично производство на
продукти. Проекти, отговарящи на критериите
за производство на биологични продукти или
са в преход към биологично производство, по4
лучават 20 точки.
4 Проектът се реализира на територията на
Северозападен район. Дейностите по проек4
та се реализират на площи, изцяло попадащи
на територията на една или няколко админис4
тративни области от Северозападен район,
получават 10 точки.
4 Проектът се реализира изцяло в райони
със ЗГУ/ЗНП. Дейностите по проекта се реа4
лизират на площи, изцяло попадащи в райони
със ЗГУ/ЗНП, получават 5 точки.
4 Проектът се реализира изцяло с акт за
право на засаждане с права от националния
резерв. Всички дейности по засаждане в про4
екта, които се реализират с права от Нацио4
налния резерв, получават 20 точки.
4 Кандидати с лозарски стопанства, с раз4
мер от 20 до 300 дка. Всички площи, заети с
винени лозя, регистрирани в лозарското сто4
панство към датата на подаване на заявлени4
ето за подпомагане, да са с размер от 20 до
300 дка 4 получават 10 точки.
4 Кандидатът е млад гроздопроизводител.
Проекти, предоставени от млади гроздопро4
изводители, които отговарят на следните усло4
вия: физически лица, които към момента на
подаване на заявлението за подпомагане са
на възраст между 18 и 40 години и физически
или юридически лица, които са се регистрира4
ли като гроздопроизводители или гроздо4 и
винопроизводители от свое име и за своя смет4
ка или които не са имали контрол върху юри4
дическо лице, което се е занимавало с гроздо4
производство не по4рано от пет години преди
подаване на заявление за подпомагане, полу4
чават 10 точки.
4 Проект, предоставен от групи/организа4
ции на производители на грозде. Проекти, пред4
ставени от признати групи/организации на про4
изводители на грозде, получават 15 точки
Ново изискване е, че при получена помощ
по мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ ползвателят няма право за период от 3

(три) години да прехвърля правото на собстве4
ност и правото на ползване на имотите, върху
които е извършена инвестицията, за която е
получил помощта, да предоставя за ползване
или да преотстъпва по какъвто и да е друг на4
чин активите, придобити със средства от фи4
нансовата помощ. Когато ползвателят на фи4
нансова помощ не спази горецитираните изи4
сквания, връща получената финансова помощ,
заедно със законната лихва от датата на уста4
новяване на нарушението.
По отношение на авансовото плащане
то може да бъде заявено до 2 месеца от дата4
та на сключване на договора за предоставя4
не на финансова помощ, но не по4късно от
20 август на съответната финансова година.
За да бъде авансово изплатена финансо4
вата помощ, всички дейности за определения
етап трябва да бъдат изпълнени изцяло.
ВАЖНО! В случай че ползвателят на фи4
нансова помощ е посочил в заявлението при
кандидатстване, че ще ползва авансово пла4
щане и не е подал заявление за авансово пла4
щане в срок, договорът за финансова помощ
се прекратява по право.
Представените разходооправдателни доку4
менти следва да бъдат с дата след датата на под4
писване на договора и преди датата на подава4
не на заявлението за окончателно плащане.
При изпълнение на по4малко от 80% от
всички дейности по договора ползвателят дъл4
жи връщане на сума, равна на авансово из4
платената финансова помощ. Ако ползвателят
не възстанови авансово изплатената сума в
74дневен срок от получаване на поканата за
доброволно възстановяване, ДФ „Земеделие”
усвоява пълния размер на банковата гаран4
ция.
Изменен е и срокът за окончателното
плащане, който се съкращава от 4 месеца от
плащане
подаване на проекта до 50 дни.
А&П

Следва продължение в следващия брой 4
изменения и допълнения в наредбата по мяр4
ка „Популяризиране на пазарите на трети
държави“.
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ИЗТИЧАЩИ СРОКОВЕ ЗА
ОБУЧЕНИЯ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ
ПОЛУЧАВАНЕТО НА СУБСИДИИ
Биляна ПЕТРОВА, бизнес консултант, b_petrova@abv.bg
Стела ПОПОВА, счетоводител
По различни схеми и мерки за подпомага4
не се поставя като условие за получаване на
финансова помощ фермерите да имат обра4
зование в областта на земеделието или да
завършат курс с различна продължителност (от
6 до 150 учебни часа).
Да изкараш курс не е трудно и когато по4
пълват заявлението, земеделските производи4
тели лесно поемат този ангажимент. Но точно
защото е лесно за изпълнение, често забра4
вят за него и … се сещат в последния момент
или изпускат срока. Това може да им струва
десетки хиляди лева.
Защо за получаване на някои субсидии се
поставя изискване за образование
образование?

чая. Вижте кои са те и в какъв срок трябва да
представите в ДФЗ документите:
1. Схемата за млади земеделски стопани
от Директните плащания
Припомняме, че схемата се прилага за
първи път през кампания 2015. Субсидията
представлява надбавка от 25% от плащането
по СЕПП и се отпуска за първите до 30 ха.
Санкции за неизпълнение 4 фермерът не
получава субсидия.
ВАЖНО! Кандидатите по схемата до 1 де4
кември 2015 г. трябва да представят диплома/
удостоверение в ДФЗ.

Защото българските фермери в огромна4
та си част са самоуки и 96,6% от тях нямат зе4
меделско образование (средно или висше) и
не са завършили курс за професионално обу4
чение. В целия Европейски съюз „само“ 71% са
без специализирано образование.
Според изследванията в България само
1,3% от управителите на стопанства имат вис4
ше земеделско образование, а 2,1% имат
средно такова. Малко по4добро е положение4
то при младите фермери до 35 години 4 при тях
„цели“ 5,7% са преминали формално обучение
в областта на земеделието.

2. Мярка 112 „Създаване на стопанства
на млади фермери“ от ПРСР 2007 4 2013 г.
Санкции за неизпълнение 4 фермерът
връща първото плащане и не получава второ
плащане.
Тук срокът за завършване на курс е до 36
месеца от датата на сключване на договора с
ДФЗ, а документът се представя със заявката
за второ плащане (може да е и 44та и 54та го4
дина).
Например млад фермер е подписал дого4
вор с ДФЗ на 22.11.2012 г., той трябва да
завърши курса до 22.11.2015 г., а ще предаде
документа по4късно със заявката за второ пла4
щане.

СХЕМИ И МЕРКИ, ПО КОИТО СЕ
ИЗИСКВА ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (КУРС)
ОТ МИНИМУМ 150 ЧАСА

ВАЖНО! Младите фермери, които са одо4
брени по мярка 112 през 2012 г., трябва да
завършат курса в най4кратък срок.

По кои мерки се изисква
изисква?
Това изискване се поставя към младите
фермери (на възраст до 40 години) в три слу4
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3. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земедел4
ски стопанства“ ПРСР 2014 4 2020 г.
Тук финансовата помощ се увеличава с

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
10% от допустимите разходи.
Срокът за одобрените кандидати е до 36
месеца, считано от датата на сключване на до4
говора с ДФЗ, но не по4късно от датата на
подаване на заявка за окончателно плащане.
По тази мярка още няма одобрени проек4
ти и изтичащи срокове.
С какви документи се доказва 4 важи и за
34те мерки
В самите наредби е записано изискване да
притежават „професионални умения и позна4
ния (или компетентности)“ и се доказва с един
от следните документи:
а) диплома за средно образование или дип4
лома за висше образование в областта на сел4
ското стопанство или ветеринарната медици4
на или икономическо образование със земе4
делска насоченост;
б) удостоверение за завършен курс от ми4
нимум 150 часа или свидетелство за получена
степен на професионална квалификация в об4
ластта на селското стопанство.
Специалности, които се признават
Удостоверенията трябва да са от:
общо професионално направление с код
621 „Растениевъдство и животновъдство“ и код
3451203 „Земеделско стопанство“ или
професионално направление с код 640
„Ветеринарна медицина“.
Обучаващи институции
Удостоверението трябва да бъде издаде4
но от някоя от следните институции (трябва да
имат лиценз за специалността на курса):
4 професионално училище (включително
бившите техникуми), професионална гимназия;
4 професионален колеж или
4 център за професионално обучение (ЦПО).
Казано с прости думи, ЦПО е като „техни4
кум след средно образование“ (дава възмож4
ност за придобиване на знания и квалифика4
ция по различни професии).
ВАЖНО! ЦПО4тата трябва да бъдат впи4
сани в Регистъра на лицензираните ЦПО към
Националната агенция за професионално
образование и обучение. Проверка се прави
в интернет на адрес http://www.navet.

government.bg/bg/registar4na4tsentrovete4za4
profesiona/
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ЗА ОБУЧЕНИЯТА ОТ 150 ч.
Има ли безплатни курсове
курсове?
В ПРСР 2007 4 2013 г. имаше мярка 111,
която осигуряваше на фермерите безплатни
курсове 150 часа (около 19 4 20 дни), като се
покриваха всички разходи на фермерите 4 за
обучение, транспорт, храна и нощувки.
В новата ПРСР 2014 4 2020 г. също има
предвидена мярка мярка 1 „Трансфер на зна4
ния и действия по осведомяване“ за безплатни
обучения, но тя още не е стартирала. Очак4
ва се безплатните обучения да започнат от
2016 г.
За съжаление, в момента няма възмож4
ност за безплатни курсове.
Не мога да зарежа всичко и да ходя на
занятия 150 часа. Какво да правя
правя?
Действително не е лесно за работещи и
ангажирани хора, каквито са фермерите, да
си освободят 20 дни, за да завършат курс.
Допълнителен проблем е, че трябва да се пла4
щат хотел и храна, защото обучаващите ор4
ганизации обикновено са в големите градове,
а фермерите са в селата.
Хубавата новина е, че вече има лицензи4
рани програми за дистанционно обучение.
В този случай фермерите получават достъп
през интернет до материалите на курса. След
това има определени дни за консултации, ко4
гато те могат да задават въпроси на лектори4
те, ако не са разбрали нещо, както и да искат
допълнителна информация. Използват се раз4
лични форми 4 имейл, скайп и др.
Накрая се определя ден за изпит (теория и
практика). Обикновено само тогава фермерът
трябва да отиде в обучаващата организация.
Трябва ли образованието или тематиката
на курса да е по направлението, в което
младият фермер развива своята дейност
дейност?
Не.
Пример: Фермерът отглежда крави за мля4
ко, но може да завърши курс на тема зърно4
производство.
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МЕРКИ, ПО КОИТО СЕ ИЗИСКВА
КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ (6 $ 30 ч.)
Тук влизат обученията с еко насоченост.
Вижте кои са те и в какъв срок трябва да пред4
ставите в ДФЗ документите:
1. Мярка 112 „Създаване на стопанства
на млади фермери“ от ПРСР 2007 4 2013 г.
Тема: Основни проблеми по опазване ком4
понентите на околната среда в земеделския
сектор (наричаме съкратено ОКОС).
Колко часа трябва да е обучението
обучението?
Минимумът е 6 учебни часа. Но ако фер4
мерът е записал в бизнес плана по4голяма
продължителност (има такива случаи), напри4
мер 18 или 30 учебни часа, препоръчваме да
изпълни доброволно поетото обещание.
За кого е задължително: За всички одоб4
рени фермери, които не са учили поне 6 часа
ОКОС. Обаче обикновено в курсовете от 150
часа този модул е включен и НЕ трябва да се
завършва отделен курс по ОКОС.
Ако младият фермер има специализирано

средно или висше образование и е изучавал
такъв предмет, той може да поиска документ
(уверение, служебна бележка, академична
справка и др.) от учебното заведение (техни4
кум, университет, институт), в което е описана
програмата и броя часове.
ВАЖНО! Ако фермерът НЕ е изучавал тази
дисциплина по време на средното/висшето
образование или няма такъв документ, той/тя
трябва да завърши такова обучение.
Какъв е срокът за преминаване на това
обучение
обучение?
Срокът е до подаване на заявка за второ
плащане (в зависимост кога е избрана от мла4
дия фермер 4 третата, четвъртата или преди
края на петата година от подписване на дого4
вор за подпомагане).
ВАЖНО! Ако скоро подавате заявка за
второ плащане по мярка 112 , проверете дали
имате документ за минимум 6 часа обучение
по ОКОС!
Къде се организират обученията
обученията?

БИЛИЕМО ООД организира

ДИСТАНЦИОННИ
КУРСОВЕ
150 ч. за млади фермери
8, 18, 30 ч. - агро-екологични
✓ Съобразени с изискванията на ДФЗ
✓ Ниски цени

Тел: 0876 82 98 99,
0898 62 99 85
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Както писахме по4горе, в момента няма
действаща мярка за безплатни обучения. Но
предишни години Национална служба за съве4
ти в земеделието при интерес от повече фер4
мери организираше еднодневни обучения без
такса за фермерите.
Има ЦПО4та, които предлагат платени кур4
сове.
2. Мерките за агроекология и биологич4
но земеделие от старата и новата ПРСР
Тук влизат 3 мерки:
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
ПРСР 200742013 г.;
мярка 10 „Агроекология и климат“ и
мярка 11 „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2014 4 2020 г.
Продължителността на обучението е 18
учебни часа. Срокът за представяне на доку4
менти е до 31 декември на втората година,
считано от датата на първото одобрение на
заявлението за подпомагане. Но тази година
няма изтичащи срокове, затова подробно ще
разгледаме изискванията и документите, кога4
то му дойде времето. А&П

АГРО & МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“,
ПРОЦЕДУРА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
Прием до 31 декември 2015 г.
Теодора ХРИСТОФОРОВА
ХРИСТОФОРОВА,, експерт
„Младежки програми”
Време е да обърнем внимание на Опера4
тивна програма „Развитие на човешките ресур4
си” 2014 4 2020 и на възможностите, които тя
дава на младите хора в България. Периодично
стартират различни схеми, в които бенефици4
енти са млади хора до 294годишна възраст и
днес ще ви запозная с проект „Нова възмож4
ност за младежка заетост”, процедура за пре4
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ 2014BGО5М90PО0141.2014.001 4 „Мла4
дежка заетост”, която се изпълнява от Агенци4
ята по заетостта на територията на цялата
страна.
Схемата е интересна възможност за мла4
дежите, но също и за потенциалните работо4
датели, които искат да наемат младежи до
29 години.
Активност и желание за участие се изисква
и от двете страни, т.е., за да се включите, след4
ва да подадете заявка по образец в бюрата
по труда! Работодателите заявяват работни
места в бюрата, на чиято територия се раз4
крива работното място. Младежите подават
заявление по образец в бюрото, в което са
регистрирани.
СХЕМАТА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” ДАВА
ВЪЗМОЖНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
ДА НАЕМАТ МЛАДЕЖИ В ДВЕ
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
Стажуване: Работодателят или опреде4
лен от него служител да изпълнява ролята на
наставник на наетия по схемата младеж. Цел4
та е максимално усвояване на практически
умения по придобита професия или специал4
ност в рамките на стажа;

Субсидии извън
сектор земеделие
Биляна ПЕТРОВА
ПЕТРОВА,, главен редактор
Обърнете внимание, че тази програ4
ма НЕ Е за сектор земеделие. Но моите
наблюдения са, че трудно се оцелява
само със земеделие и повечето земедел4
ски стопани развиват и друга дейност (или
поне планират да започнат нещо различ4
но), което не зависи от капризите на при4
родата 4 като производство, услуги, ту4
ризъм, търговия и други. Но и много от зе4
меделските стопани не знаят, че субсидии
се дават и за други дейности, извън земе4
делието.

Обучение по време на работа: По вре4
ме на работния процес тече и обучение на слу4
жителя по определена професия или специал4
ност, като за целта се предвижда работодате4
лят или определен от него служител да изпълня4
ва ролята на наставник на включения в обуче4
ние по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на
младежите е различен от населеното място на
работа, се осигуряват средства за транспорт
от и до работното място за първия месец от
стажа/обучението.
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НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО
ОСИГУРЯТ СТАЖУВАНЕ ПО СХЕМАТА,
СЕ ПОКРИВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА:
възнаграждения в размер на минимал4
ния осигурителен доход за съответната основ4
на икономическа дейност и квалификационна
група професии за съответната година, към
която се отнася разкритото стажантско място;
здравните и социалните осигуровки на
младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът
остане на работа и сключи безсрочен трудов
договор, на работодателя ще бъдат допълни4
телно покрити разходите за социално и здрав4
но осигуряване за срок от още 6 месеца.
ВНИМАНИЕ!
Разходите за възнаграждението на настав4
ника по време на стажуване няма да бъдат
покрити от схемата и остават за сметка на ра4
ботодателя.
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО
ОСИГУРЯТ ОБУЧЕНИЕ ПО СХЕМАТА,
ЩЕ БЪДАТ ПОЕТИ РАЗХОДИТЕ ЗА:
възнаграждения на наетото лице в раз4
мер на 90% от минималната работна заплата
за страната;
разходите за здравни и социални оси4
гуровки за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на опреде4
ления от работодателя наставник за обучение
по време на работа ще бъдат поети от про4
грамата (1/2 от минималната работна запла4
та за страната).

време на работа по Проекта във всички сфе4
ри на икономиката,, с изключение на селско4
то, горското и рибно стопанство
стопанство.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КАНДИДАТСТВАЩИТЕ МЛАДЕЖИ
Ето и какви са изискванията към безработ4
ните младежи за включване в схемата:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по тру4
да” (ДБТ);
2. На възраст до 29 г. включително;
3. Да са с постоянен или настоящ адрес в
населено място извън територията на област
София4град;
4. Да не участват в никаква форма на за4
етост, като например:
4 да не работят по трудово/служебно пра4
воотношение, независимо от вида му;
4 да не осъществяват стопанска дейност
като търговци по смисъла на Търговския закон,
включително еднолични търговци;
4 да не са тютюнопроизводители/земедел4
ски производители;
4 да нямат договори за управление и кон4
трол на търговски дружества;
4 да нямат доходи от упражняване на зана4
ят или свободна професия;
4 да нямат доходи от извънтрудови право4
отношения;
4 да не са изпълнители по договори за из4
работка/услуга и др., сключени по реда на
ЗЗД;
5. Да не участват в никакви форми на об4
разование или обучение, вкл. редовни, вечер4
ни, задочни и дистанционни форми на обра4
зование, както и всякакви видове професио4
нални обучения и ключови компетентности.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Работодателите могат да подават заявки за
свободни работни места, като същите ще се
обработват текущо по реда на тяхното по4
стъпване. Заявки могат да се подават до
31.12.2015 г. или до изчерпване на финансо4
вия ресурс по схемата.

За да се гарантира спазването на изиск4
ванията за принадлежност на лицата към це4
левата група, участниците следва да отгова4
рят на критериите за допустимост към момен4
та, в който се включват в стажуване или обу4
чение по време на работа при работодателя.

Допустими работодатели са всички рабо4
тодатели от реалния сектор, които отговарят
на условията за получаване на минимални по4
мощи. Работодателите могат да заявяват ра4
ботни места за стажанти/обучаващи се по

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРОЕКТЪТ
ПРЕДОСТАВЯ НА БЕЗРАБОТНИТЕ
МЛАДЕЖИ:
Осигуряване на заетост на разкрити от
работодателите работни места по проекта в
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реалния сектор, които заявяват работни мес4
та в сферата на осъществявани от тях дейно4
сти;
Придобиване на професионален опит и
практически умения чрез стажуване/обучение
по специалността/професията, за период от
6 месеца с определен от работодателя настав4
ник;
Усвояване на знания, умения, трудови
навици и опит по придобитата специалност/
професия в средното/висшето училище, съот4
ветстващи на изискванията на пазара на тру4
да;
Осигуряване на възможност за работа в
Република България;
Придобиване на стаж по специалността,
като предпоставка за последваща заетост при
същия работодател или за кандидатстване за
работа при друг работодател;
Повишаване възможността на младежи4
те за кандидатстване за работа.
Комплектът от документи, необходим за
кандидатстване по проект „Нова възможност
за младежка заетост“, може да бъде изтеглен

от интернет страницата на Агенцията по за4
етостта: http://www.az.government.bg/pages/
ophrd42014420204procedura4mladezhka4
zaetost/
ТРУДОВИ БОРСИ ЗА МЛАДЕЖИ
За финал ще споделя и още една възмож4
ност за младите хора да намерят работа 4
Агенцията по заетостта организира специали4
зирани трудови борси за младежи
младежи.
През октомври 2015 г. ще има шест такива
в Казанлък, Хасково, София, Самоков, Благо4
евград и Кърджали. Три общи трудови борси
ще има в Раднево, Крумовград и Дупница. Една
специализирана трудова борса в сферата на
туризма ще бъде проведена през октомври в
Разлог. Най4търсени са младите хора с квали4
фикация в сферата на търговията, услугите и
промишлеността. Разнообразни са възможно4
стите и за младите специалисти с висше обра4
зование. Работодателите търсят инженер4кон4
структор, кредитен консултант, мениджър раз4
витие, застраховател, експерт в областта на
финансовите услуги и др. А&П
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25 октомври 4 24 ноември
2015 година

Даниела ЕВСТАТИЕВА,
астролог

Пред вас е новият брой на списанието и
рубриката АГРО&АСТРО КАЛЕНДАР, а моя4
та задача е да анализирам вибрациите на Зо4
диака през настоящия тридесетдневен период.
Целта ми е да ги хармонизирам с нашето по4
ведение не само през месеца, но и през на4
стоящия сезон на есента от 2015 година.
В астрологията съществува понятието
„есенни” знаци. Това са Везни, Скорпион и
Стрелец. За тях са характерни дистанцираност
и авторитетност, често граничеща с авторитар4
ност. Но ние не се интересуваме тук от всички
специфики и черти на „есенните” знаци, а от
онези, които биха ни позволили да изработим
правилно поведение на стопани на земята.
Тяхната зодиакална характеристика не под4
държа задължението за усърдна физическа
работа, дори се откриват предписания по вре4
ме на тяхното управление (октомври 4 декем4
ври) селскостопанската дейност да не е уси4
лена. Настоява се да оставим земята да отпо4
чине, за да събере сили за нов репродуктивен
цикъл.
Преди да разгледам конкретно и поотдел4
но всеки ден от следващите тридесет от кален4
дара за 2015 година, задължително е да отбе4
лежа, че те усещат въздействието на „общест4
веника” Сатурн. Планетата се настани в зна4
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ка Стрелец за повече от две години след при4
близително тримесечен зигзаг, който я отведе
обратно през това лято на територията на зна4
ка Скорпион.
За целта, която съм си поставила в този
текст, е важно да се обследва и прогнозира
климатът, както и поведението на природата.
Те са основен фактор за качеството на рекол4
тата, за успеха от селскостопанската и въоб4
ще от стопанската дейност на човека и пора4
ди това търсим начин да го предвидим. При4
помних си, че в средата на 804те години на
миналия век Сатурн бе на същите позиции и
тутакси направих несъзнателна аналогия. Ня4
кои също ще се сетят за студените зими и топ4
лите лета по онова време. Далеч по4лесно е,
вместо да напрягаме паметта си в търсене на
циклични зависимости при метеорологичните
процеси, да разгледаме поведението на пла4
нетите.
И така, Сатурн от знака на Стрелец между
2015 и края на 2017 година ще надгражда
въздействието върху природата на един друг
газов гигант, планетата Юпитер, която се явя4
ва управител на знака Стрелец. Преживяхме
месеците от края на 2013 година под нейния
натиск.
Сега тя, наред със Сатурн, ни предизвиква
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да сме последователни и целенасочени, да
приемаме неблагоприятните условия и обсто4
ятелства и да удвоим, утроим усилията си. В
това отношение Сатурн е ненадминатият май4
стор. Той знае как да намира път не само през
предизвикателствата на времето (в общ и кон4
кретен контекст), но и побеждава трудности4
те.
Преди дни чух, че правителството възнаме4
рява да разшири обхвата на субсидиите за зе4
меделието по европейските програми. Целта:
да се разшири броят на участващите ферме4
ри.
За разбиранията на Сатурн в Стрелец,
подкрепен от Юпитер, това се приема за раз4
точителство, което нито една от двете плане4
ти, още повече заедно, не би подкрепила с ви4
брациите си.
Към 25 октомври тартор на Зодиака е
знакът Скорпион. Неговата „водна” природа
дълбае надолу и надълбоко, изважда скрито4
то и неясното на показ. Управлението му пред4
полага да се погрижим за възстановяване на
продуктивността на почвата, прибиране и
съхранение на плодовете на земята, за да си
подсигурим препитание през студените месе4
ци, когато тя отморява и събира нови сили.

АГРО&АСТРО КАЛЕНДАР
ЗА ГРАДИНАРИТЕ:
Седмиците между края на октом4
ври и края на ноември са идеални за
„зазимяване” на градината. Най4важ4
ните задачи за периода са:
4 лукът да се извади от лехите, а те
да се покрият с фолио, ако там все
още има други зеленчуци;
4 неузрелите домати да се поста4
вят със стеблата на топло, в затворе4
но и тъмно помещение. Там те ще уз4
реят напълно;
4 да се отделят ябълките от оста4
налите плодове и зеленчуци. Всички да
се съхраняват в проветриво помеще4
ние.

КАКВО ОЩЕ ЩЕ НИ ПРЕДЛОЖАТ
СЛЕДВАЩИТЕ ТРИДЕСЕТ ДНИ
ОТ 2015 ГОДИНА?
Те започват със силно емоционален пери4
од. От 25 октомври и до началото на ноември
Слънцето и Нептун ще ни позволят да се по4
грижим за „отглеждането” на нашите връзки.
Трябва да използваме дните да задълбочим
контактите си, за уплътняване на взаимоотно4
шенията, на които държим. Подобни целена4
сочени действия ще бъдат подпомогнати и от
хубавото време, с което очаквам да завърши
октомври и да започне ноември.
До 13 ноември се очертава да наблюда4
ваме състезание между планетни въздействия.
В резултат от тяхното вмешателство ще се на4
ложи да вземаме важни решения в различните
сфери от всекидневието. В този ред нашето
специално внимание ще си заслужи 13 ноем4
ври.
Важните предупреждения до края на насто4
ящия период, до 24 ноември говорят, че чувст4
вата и страстите трябва да са под ежедневен
строг контрол. Те могат да провалят добри
сделки или да опропастят сериозни намерения.
Време е да погледнем към небето над нас
днес и сега.
Стогодишният календар споделя с читате4
лите на рубриката АГРО&АСТРО КАЛЕНДАР,
че метеорологичното време през последната
седмица от октомври и през първата от ноем4
ври ще е приятно, топло като през „златната
есен”.
Около 10 412 ноември зимата ще превзе4
ме властта, но не отведнъж. Вероятно до края
на прогнозата ще има дни с много ниски тем4
ператури, а след 19 ноември зимата все по4
често ще напомня за себе си.
На страниците на „Вечния календар” откри4
ваме предупреждение за:
„МОКЪР И ДЪЖДОВЕН 9 НОЕМВРИ 4
ОЧАКВАЙ ЗИМА С МНОГО ВАЛЕЖИ!”
Във възможностите на астрологията е да се
гледа от настоящето през миналото към бъде4
щето. Но винаги най4важната част от прогно4
стиката е информацията за утрешния ден.
Задължена съм да поясня, че в рубриката
АГРО&АСТРО КАЛЕНДАР намират място на4
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блюденията на движението на Слънцето и на
Луната. За проследяването на поведението на
останалите небесни тела се използват ефеме4
ридите (таблици с позициите на небесните тела
за всеки ден към 00 часа или към 12 часа на
обяд по Гринуич).
През 2015 година дневното светило,
Слънцето, ще навлезе в знака СКОРПИОН на
23 октомври в 20 часа и 48 минути местно, из4
точноевропейско време (изчислено за София,
България). Той ще е знакът 4 управител на пе4
риода от 23 октомври до 23 ноември. Следва4
щата стъпка на Слънцето ще го отведе на те4
риторията на знака Стрелец.
Полето на Скорпион 4 разбирай, времето,
през което Слънцето посещава неговия зоди4
акален дом, е територия, наситена с воля,
енергия, страсти. Родените под знака прите4
жават чувство за собствено достойнство, кое4
то изявяват и налагат всячески. Техният харак4
тер е сложен и трудно предвидим, което затруд4
нява общуването. Често сами си създават про4
блеми, но и сами преодоляват трудностите и
препятствията. Те са сред представителите на
елемента „вода”, наред с родените Рак и Риби,
което им дава допълнително основание да се
гордеят със силната си интуиция. Да внимават
с настоятелността, която подплатяват с пълно4
то доверие в инстинктите си.
АГРО&АСТРО КАЛЕНДАР използва за сво4
ите препоръки за периода дългогодишните ем4
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пирични проучвания на въздействието от про4
мените в движението на Луната, от нейните
срещи с планетите по пътя й през зодиакални4
те знаци. В тези наблюдения на първо място
винаги се поставят аспектите със Слънцето.
През този месец прогнозата на АГРО&АС4
ТРО КАЛЕНДАР стартира на 25 октомври с
нарастваща Луна в края на знака на Риби и в
началото на знака Овен. А кулминацията на
пълнолунието за месеца е в ранния следобед
на 27 октомври.
Следователно на 25, 26 и до обед на 27
октомври Слънцето и Луната преживяват вто4
рия важен период след своя съюз, създаден на
11 октомври, когато е моментът на новолуни4
ето.
Важните земеделски и градинарски дейно4
сти са съсредоточени през дните от 26 октом4
ври до 3 ноември, между 10 и 17 ноември и от
20 до 24 ноември.
През първия период Луната преживява по4
следния момент от своята „първа четвърт” и се
наслаждава на пълнолунието.
Следва етап от няколко календарни дни
между 26 октомври и 3 ноември, през които
светилото използва за въздействие основно
вибрациите на пълнолунието.
Бързам да напомня, че това е най4добро4
то време от лунния месец за засаждане на ед4
ногодишните растения. Най4важното занима4
ние за селскостопанските производители пре4
ди кулминацията на пълнолунието е култиваци4
ята на почвата. Време е да се помисли за за4
щитата на посевите от вредите. Да се подкас4
тря с цел задържане на растежа.
На 27 октомври (за България в ранните
часове от деня) е кулминацията на пълнолуни4
ето. Сега неговото въздействие се проектира
през енергиите на знака Телец. Луната е за
кратко пълна и с всеки изминат ден се разделя
с част от енергията си, тъй като я споделя със
Земята.
По време на пълнолунието се наблюдава
засилване на интереса на стопаните към ре4
зултатите от труда им, както и повишено же4
лание за труд. Много са работите по полето,
обвързани с тази фаза на Луната. Важно е да
се засадят луковиците и се използват органич4
ни торове в борбата с вредителите.
Дните между последна четвърт и новолуни4
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ето на 11 ноември вечерта трябва да се из4
ползват за равносметка. Време е да оставим
земята да почива, а ние да залегнем върху пла4
новете за следващия активен селскостопански
период. Това трябва да стане, след като де4
тайлно сме анализирали постигнатото през
2015 година. Едва след това можем да обявим
намеренията си за следващата.
На 11 ноември нощното светило ще пре4
живее кулмицията на новолунието за месеца в
знака на Скорпион. Тя ще се случи в 19 часа и
48 минути българско време.
Между 12 и 18 ноември е фазата на първа4
та лунна четвърт. Време е да се засаждат лу4
ковиците на двугодишните и на многогодишни4
те растения, както и на кореноплодните.
Докато Луната е подвластна на енергиите
на „новолунието” и на „първата четвърт”, поч4

вата трябва да се култивира и да се унищожа4
ват вредителите. Засятото и посятото ще е ус4
тойчиво на атмосферните въздействия, ще се
адаптира по4добре и ще дава повече плод, без
да избуява на височина.
При нужда да се подкастрят дърветата с цел
подобряване на растежа им. Да се полива
само при засушаване.
Последният период се оформя между дни4
те 20 до 24 ноември
ноември. Неговото начало е не4
посредствено след кулминацията на последна
лунна четвърт, която е на 19 ноември за месе4
ца в 08 часа и 28 минути местно време.
Моментът е благоприятен за складиране4
то на земеделската продукция. Благоприятно
е да се засяват листните и едногодишните рас4
тения. Необходимо е използването на химиче4
ски средства за борба с вредителите.

Убедена съм, че препоръките ще имат ефект, когато се прилагат на базата на личния опит,
разумно и с оглед на метеорологичното време на мястото, на което се намирате.
КРАТКА АСТРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВСЕКИ ОТ ДВАНАДЕСЕТТЕ ЗНАКА
ОТ 25 ОКТОМВРИ ДО 24 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА
ОВЕН
Премисляйте, претегляйте! Имате усещането, че главата ви пламти. Така е,
защото трябва да обмисляте няколко неща наведнъж. Онова, което споделям в
текста във връзка с намесата на емоциите в делничното поведение, изцяло се
отнася за вас.
ТЕЛЕЦ
Вие трябва да се възползвате от благоприятната звездна връзка между
Слънцето и планетата Юпитер: правете така, че околните да ви забележат и да
ви запомнят. Постарайте се да сте далеч по4сърдечни и откровени с близките си.
Те ще ви отвърнат.
БЛИЗНАЦИ
За вас е важно да се разнообразявате и да пътувате. Оттегляте се от една
трудна и объркана ситуация навреме, което означава, че не трябва да решава4
те заплетени казуси във взаимоотношенията след 20 ноември. Така ще си спес4
тите доста главоболия.
РАК
Октомври приключва чудесно, така започва и ноември. Чувствате се сво4
бодни да се изразявате и изявявате. Направете го най4напред там, където сте
най4силни или където командвате положението! В края на периода ще ви се на4
ложи да проявите съчувствие или разбиране.
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Околните ще ви видят в нова светлина: настоятелни сте до крайност и същевре4
менно не подбирате средствата в преследване на целта. В средата на ноември
бъдете готови за решения, а след 204ти идва моментът за старт на инициативите.
ДЕВА
Не се зареждайте с песимизъм още при появата на първата трудност! Дове4
рете се на интуицията си! Тя ще ви позволи да подберете средствата, чрез които
да обърнете ситуацията в своя полза. Към края на периода сте предразположени
към вирусни инфекции.
ВЕЗНИ
Очакванията ви са големи. Нуждаете се от повече средства за делника. Не
желаете да правите компромис. Получавате приходи чрез продажба на недвижи4
мост. В края на ноември е напълно възможно да претърпите материални загуби,
ако сте невнимателни.
СКОРПИОН
Хармонични звездни съчетания подпомагат решимостта ви. Вие отстоявате
позиции и напредвате в работата, професията. Към 20 ноември отведнъж ще се
почувствате уморени. Възможно е да се дължи на сериозна настинка. Внимавай4
те да не се задълбочи!
СТРЕЛЕЦ
Отстоявайте вижданията си! Това е верният път към успеха. Краят на октомври 4
началото на ноември е изключителен период за вас. Отпуснете се и позволете
на фантазията ви да се развихри. В самия край на прогнозата се появяват преду4
преждения за предразположение към вирусни инфекции.
КОЗИРОГ
Загрижени сте за бъдещето и работите усърдно за подобряване на своето
материално благосъстояние. Убедени сте, че ще го постигнете посредством еди4
номислие с колеги и партньори. Все пак, не забравяйте, че по време на грипна
епидемия е неразумно контактите да са прекалено близки.
ВОДОЛЕЙ
И в офиса, и в къщи вие ще работите до пълно изтощение. Резултат ще има.
Някой ще забележи талантите ви. Отварят се нови възможности за професионал4
на реализация само ако около 18 ноември съумеете да заобиколите голямата
опасност от грешни решения.
РИБИ
Краят на октомври и първата половина от ноември е успешен период. Не се
страхувайте да натоварите до максимума своя делник! Пригответе се да старти4
рате своите идеи! Не така стоят нещата след 19 ноември: общата физическа и
психическа отпадналост не предполагат амбициозни проекти.

Всички права запазени! Препубликация е допустима само и единствено с писменото съгла4
сие на издателството. А&П
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