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БРЮКСЕЛ↓

По-ясни инструменти

Фил Хоган отхвърли критиката
на Сметната палата относно
реформата на ОСП след 2020 г.

Одиторите признават, че предложената реформа включва
инструменти за постигането на тези цели, но те не са нито ясно
определени, нито изразени като измерими целеви нива. Поради
това не е ясно как би могла да се оцени или измери една поекологична ОСП. Освен това одиторите считат, че оценката на
Комисията относно приноса на ОСП за целите на ЕС в областта
на изменението на климата изглежда нереалистична.

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил
Хоган отхвърли оценката на Европейската сметна палата
относно предложенията на Европейската комисия за реформа на
Общата селскостопанска политика след 2020 г. В независима
оценка на Сметната палата одиторите отбелязват, че Комисията
трябва да подобри своите предложения по отношение на
бюджета за земеделие. Според тях ЕС не успява да отговори на
амбициите за по-зелена ОСП, която да е насочена към
постигането на резултати.
Предложената реформа на Общата селскостопанска политика
(ОСП) за периода след 2020 година не спомага за постигането на
амбициите на ЕС за прилагане на подход, който да е поекологичен и по-ориентиран към постигнатите резултати, се
твърди в Становището на Европейската сметна палата,
публикувано днес. Одиторите констатират редица други
недостатъци на предложението, особено по отношение на
отчетността.

Те отбелязват, че много от предложените варианти на политика
са много сходни с настоящата ОСП. По-специално, преките
плащания за земеделските стопани ще продължат да формират
най-голямата част от бюджета, като се изчисляват въз основа на
определен брой хектари земя, която е лична собственост или се
използва под наем от земеделските стопани. Този инструмент
обаче не е подходящ за справяне с много проблеми, свързани с
околната среда, нито пък е най-ефикасният начин за подпомагане
на устойчиви приходи, посочват одиторите.
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С предложението се въвеждат ключови промени в начина, по
който тази политика ще бъде приложена на практика. Наблюдава
се изместване на акцента от съответствието с разпоредбите към
постигането на резултати, което се приветства от одиторите. Те
обаче считат, че предложението не съдържа необходимите
елементи за изграждане на система за ефективно изпълнение.
Новата ОСП ще се нуждае от повече стимули за постигане на
резултати, както и цели, които са ясно свързани с крайните
продукти, резултатите и въздействията.
Друга важна промяна е преразглеждането на условията на ЕС за
допустимост за получаване на плащания по ОСП, но като се имат
предвид ограниченията на предложения модел, това вероятно ще
доведе до отслабване на рамката за осигуряване на увереност.
Одиторите посочват, че се предвиждат по-малко на брой и не
дотам ефективни проверки и одити.
„Предложенията бяха резултат от дълъг и подробно установен
процес, който включваше публична консултация, семинари с
външни експерти, които търсиха солидни доказателства,
резултатите от които са публично достъпни, както и бе направена
предварителна оценка на предизвикателствата пред земеделския
сектор в ЕС и пред ОСП.“, каза говорител на Фил Хоган пред
AgriLand.
Комисията отхвърля редица заключения, съдържащи се в
оценката на Палатата, поради това, че предложенията на
Комисията са били неразбрани и има липса на доказателства за
какъвто и да било ясен анализ, се казва в съобщението на
Комисията.

Близка връзка
Въпреки обширната комуникация между службите на Комисията
и авторите на доклада, през последните месеци, основни факти и
публично достъпната информация в някои случаи изглежда
просто са били пренебрегвани.“, се казва в изявлението на
Еврокомисията. В изявлението се твърди още, че някои
твърдения относно посочени недостатъци на предложенията на
Комисията са „неоснователни“, особено в случаите, когато става
дума
за:
• Новата зелена архитектура на ОСП след 2020 г. и нейните цели;
•
Определението
за
доход
от
стопанство;
• Ролята на преките плащания като принос към доходите на
стопанствата и осигуряването на продоволствена сигурност и
обществени
блага;
• Оценката на въздействието, извършена от Комисията, която
напълно съответства на Насоките за по-добро регулиране.
Според последния доклад на Палатата относно управлението на
средствата от ОСП, нивото на грешки в разходите бележи
исторически ниско ниво и това е нещо, за което не се споменава
в становището на съда. Комисията ще поддържа връзка с
Палатата до изясняване на въпроса, се казва още в съобщението
на институцията.
Източник: www.osp.bg
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Брюксел пише специален
регламент, за да чуе исканията
на браншовите организации у
нас
ЕК ще изиска от страните членки стенограми от обсъждането на
стратегическите планове за следващия програмен период с
мненията на браншовиците
При обсъждане на новото законодателство за следващия програмен
период 2021-2027г. Брюксел ще изведе специален регламент, с който
ще изиска при представянето на националните стратегически планове
всяка държава-членка да включва като приложение пълна стенограма
на предложенията на представителните браншови организации. Тази
новина съобщава днес Синор.бг.

Повод за това решение са многобройните протести , депозирани от
страна на български браншови съюзи в Еврокомисията, с които
родните фермери съобщават какво се случва с прилагането на
европейските програми и защо всичко става в ущърб вместо в полза на
бизнеса, каквито са и принципите на подпомагане в ЕС. Причината за
това е липсата на единна земеделска камара, която да отстоява
интересите на бранша, както това се случва в останалите европейски
държави. Докато Копа Коджека обединява европейските асоциации и
всички в Брюксел се съобразяват с тяхното становище, в България цели
20 години политиците не пожелаха да направят Закон за браншовите
организации, за да могат на принципа „ разделяй и владей“ да
манипулират фермерите, коментира медията.
Източник: Агро Пловдив

Извънредно заседание по
бъдещата ОСП в
Европарламента
На 12 ноември от 19,30 часа в Страсбург ще започне
извънредното заседание на комисията по земеделие и развитие
на селските райиони към Еворепйския парламент и Европейската
комисия по бъдещата обща селскостопанска политика, съобщиха
от Европраламента.
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Ще бъде
представен
проект на
становище,
докладчици по
който са Иван
Яковчич (ALDE)
AFCO и Рамон
Хауреги Атондо
(S&D).
В дневния ред на
заседанието са включени и дебати по проекта за становище за
бъдещия Европейски фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд. Ще бъдат дискутирани и общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за
тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна
сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите.
Докладчици по темата ще бъдат еврокомисарят Мария Габриела
(S&D) и евродепутатите Андрей Новаков (PPE) и Констанце
Крел (S&D).

Източник: Sinor.BG

У НАС ↓
Румен Порожанов: Започваме
кампания в подкрепа на
българските производители
Производството на български храни бележи ръст през 2018 г.
„Желаем в този месец и половина до Коледа да акцентираме
върху нашите постижения, върху българското земеделско
производство и българските храни. Целта е да надградим
постигнатото, за да може да продължим по правилния път.“ Това
каза министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов по време на кръгла маса, с която се даде старт на
кампания в подкрепа на производителите на български храни под
мотото„Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги
и ти“.
Във връзка с инвестициите, които са направени и
модернизацията на предприятията, България вече има един
добър опит като земеделска и производителка на храни страна,
каза министър Порожанов.
Положителна тенденция се наблюдава
производството на бели и червени меса.

с

ръст

в

Само за първите 8 месеца на тази година, съпоставени с 8-те
месеца на миналата година има увеличение при производството
на бели меса с 18.4%, на червените меса – 7.6%.
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Същата тенденция се отнася и за потреблението на готови
млечни продукти и яйца. Делът на българското производство в
общото потребление при киселото мляко, кравето сирене,
кашкавала и яйцата е около или над 90%. За периода януариавгуст 2018 г. се запазва тенденцията на увеличение на обема на
произведените млечни продукти, като най-голям ръст бележи
производството на пресни млека (40%) и сирена (33%).

достига 1,9 млрд евро. По думите на Румен Порожанов
очакванията са износът да надхвърли 4 млрд евро.
Той съобщи, че е направено проучване в 5-те най-големи
хранителни вериги в страната за това какъв е делът на
българските и вносните хранителни стоки и резултатите
показват, че има значителен ръст в продажбата на български
стоки. В малките хранителни магазини от семеен тип
българските стоки също преобладават.
„Делът на хляб и хлебни изделия от българските
производители в големите хранителни вериги е между 77%
и 100%.
В една от тях се продават само български хлебни изделия. По
отношение на деликатесите и колбасите съотношението е между
55 и 80 на сто, а при млечните продукти то е между 57% и 75%.
При сертифицираните български биопродукти се забелязва
сериозен ръст през последната година, като една от веригите
декларира ръст от над 167%“ , посочи министър Порожанов.

Същевременно производството на имитиращи продукти с
растителни мазнини намалява с около 17%, след като
се предприеха промените в нормативната уредба и забраната за
използването им в млекопреработвателните предприятия,
подчерта министърът. По предварителни данни за първите 6
месеца на тази година износът на селскостопански стоки, където
се включват и храните, нараства с 13,5% спрямо 2017 г. и

Над 2 млрд. лв. ежегодно се отделят за подкрепа на земеделските
стопани. Министър Порожанов подчерта, че финансирането за
следващата година в област земеделие ще бъде балансирано
между всички сектори.
Източник: www.osp.bg
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Д-р Лозана Василева :
Изплатените средства по ПРСР
към 1 ноември възлизат на 680,7
млн. евро
Данните към 1 ноември 2018 г. показват напредък по
договориране в размер на общо 1,627 млрд. евро, възлизащи на
59,9% от общия бюджет на Програма за развитие на селските
райони. Изплатените средства към 1 ноември са 680,7 млн. евро.
Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и
горите д-р Лозана Василева по време на информационна среща
със земеделски стопани от територията на област Пазарджик.

Д-р Василева обобщи досегашните резултати по Програмата за
2018 г. и разясни на земеделските стопани предстоящите мерки,
предвидени за 2019 г.Над 3 800 е броят на подадените проектни
предложения в ИСУН през 2018 г, като техният брой нараства в
резултат на активността на местните инициативни групи и
течащите приеми на проектни предложения по процедурите,
насочени към неземеделски дейности в селските райони към
момента,
каза
още
Василева.
Предвижда се до края на 2018 г. да бъде стартиран прием на
проектни предложение по мярка 16.1, насочена към иновации в
селскостопанското производство и преработвателния сектор,
където е предвиден бюджет в размер на 10 млн. евро.
В информационната среща представителите на Министерство на
земеделието, храните и горите разясниха новостите по въпроси,
свързани с поземлени отношения и управление на ДПФ,
растениевъдство, биологично земеделие и др. Дискутирани бяха
още темите за условията и реда за признаване на организации на
производителите; директни плащания и система за
идентификация на земеделски парцели; държавни помощи за
2019 г. и политиката за развитие на животновъдството.

Източник: МЗХГ
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АЗПБ организира поредица от
семинари в различни
университети в рамките на
кампания „ОСП на фокус“
АЗПБ организира поредица от 5 образователни семинара в
различни
университети
в
страната
за
младите,
целящи повишаване на информираността за възможностите,
които Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския
съюз (ЕС) предоставя за осъществяването на бизнес начинанията
и подкрепата на дейностите на младите хора.

•
•
•

20 ноември 2018 г., първа аула в Ректората на Стопанска
академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 10ч.
21 ноември 2018 г., 122 аудитория на Икономическия
университет, гр. Варна, 13ч.
27 ноември 2018 г., Малка конферентна зала на УНСС,
гр. София, 10ч.

По време на семинарите ще можете да научите повече за
прилагането на инструментите на ОСП в България и
възможностите, които тя предоставя на младите хора.

Темата на семинарите е „Възможности за бизнес за младите хора
по линия на ОСП “ и се провеждат в рамките на
информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от
АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК.

Имаме удоволствието да Ви поканим на организираните
информационни събития, посветени на ОСП на ЕС. Всички
проявяващи интерес към темата са добре дошли и могат да
вземат участие в следните предстоящи семинари:
•
•

13 ноември 2018 г., зала 3 на Тракийския университет,
гр. Стара Загора, 10ч.
16 ноември 2018 г., втора аудитория във Факултета по
агрономство на АУ, гр. Пловдив, 10ч.

Освен това ще се запознаете с ролята на националната система за
съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията
и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез
инструментите на ОСП. Интересен момент ще бъде
представянето на добра практика, реализирана чрез финансовата
подкрепа на ОСП.
Източник: www.osp.bg
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ДФ „Земеделие“ направи
първите плащания по
мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“
от ПРСР 2014-2020 г.
ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) на 168
земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 611
фермери подадоха документи за подпомагане по мярката.
Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща
поетапно след приключване на всички проверки, които
продължават и в момента.
Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на
животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане.
Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и побезопасни храни от животински произход, опазване на околната
среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите.
Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло
земеделските стопани за направените от тях допълнителни
разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни
животни (ЕПЖ и ДПЖ).

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

• за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално
отглеждане за телета на закрито - 27,46 евро за животинска
единица;
• за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално
отглеждане на крави и биволици на закрито - 42,71 евро за
животинска единица;
• за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна
възраст на открито – 24,54 евро за животинска единица.
Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по
подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ"
е:
• за осигуряване на свободна подова площ на закрито - 44,40 евро
за животинска единица
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• за свободно отглеждане на открито - 22,50 евро за животинска
единица
ДФ „Земеделие“ напомня на кандидатите по мярка 14, че
обработката на подадените заявления се извършва
децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции
на фонда (Отдел РРА - РА), от където могат да получат
допълнителна информация.
Източниик: ДФ „Земеделие“ – РА

ОСП на фокус в Тракийския
университет

Елена Гернилова, която е ксперт от Националната служба за
съвети в земеделието (НССЗ- Стара Загора), обясни на
аудиторията от над 120 студенти възможностите, които ПРСР
2014-2020 предлага на младите хора, като представи
изискванията
при
кандидатстването,
изпълнението
и
мониторинга на проекти по подмерките 6.1. „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието
на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за
земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в
помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски
услуги за малки земеделски стопанства», по които НССЗ
предоставя безвъзмездна помощ на младите хора.

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“,
изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се
проведе първият от предвидените пет семинара в университети с
аграрни науки. Домакин на събитието беше Тракийския
университет, темата „Възможности за бизнес за младите хора по
линия на ОСП “
Ректорът на Тракийския университет проф. двмн Иван Въшин
откри семинара, като отправи послание, че бизнесът и
университетът трябва да работят ръка за ръка. Само по този
начин студентите ще получават необходимите знания и умения и
ще бъдат подготвени за пазара на труда.
Директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Стара Загора
Елка Бонева заяви, че винаги са готови да помагат на младите
хора, които са решили да се захванат с бизнес.
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Генчо Ганчев, също експерт към НССЗ- Стара Загора, презентира
добра практика- реализиран проект за овощарство на Иван
Иванов в село Малко Тръново, община Чирпан, обл. Стара
Загора. Бенефициентът е кандидатствал по подмярка, 6.1
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 20142020 г. Преструктурирането и адаптацията на земеделското
стопанство е извършено чрез следните дейности: увеличаване на
икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в
Стандартен производствен обем (минимум с 4000 евро СПО) –
началният СПО е 10795,06 евро (21113,00 лева), като към
крайната дата на периода за проверка той е 15142,06 евро
(29615,30 лева). Увеличена е обработваемата земеделска площ на
стопанството – кандидатът е наел, арендовал или закупил още 6
дка с костилкови овощни видове (сливи) – стари насаждения,
като общия размер на насаждението е достигнал 20,9 дка. Освен
това е осъществил подобряване на механизацията на
стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника,
машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското
стопанство – кандидатът е закупил мотофреза.
Животновъдът Тодор Диклиев представи добра практика на
студентите, като разказа за собствената си ферма, в която
отглежда над 100 кози и е направил проект за селски туризъм в
Калофер.
По време на семинара Таня Георгиева, експерт към проекта
„CAP – HOT SPOT“, представи целите и дейностите на проекта
и участва в презентирането и дискусия по темата „Обща
селскостопанска политика на ЕС в България и възможностите,
които тя предоставя на младите хора“.

Предстоят още 4 семинара и всички, проявяващи интерес към
темата са добре дошли и могат да вземат участие:
•
•
•
•

16 ноември 2018 г., втора аудитория във Факултета по
агрономство на АУ, гр. Пловдив, 10 ч.
20 ноември 2018 г., първа аула в Ректората на Стопанска
академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 10 ч.
21 ноември 2018 г., 122 аудитория на Икономическия
университет, гр. Варна, 13 ч.
27 ноември 2018 г., Малка конферентна зала на УНСС,
гр. София, 10 ч.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на
ОСП“, проведен в Тракийския университет в гр. Стара Загора, е
част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“,
изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото
разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска
политика на Европейския съюз.
Източник: www.osp.bg

МЗХГ подготвя заданието за
SWOT- анализ по
Стратегическия план за ОСП
след 2020 г.
Започваме подготовката на заданието за SWOT анализа (от английски
S/Strengths – силни страни; W/Weaknesses – слаби страни;
O/Opportunities- възможности и T/Threats– заплахи) във връзка с
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подготовката на страната по разработването на Стратегически план за
Общата селскостопанска политика 2021-2027г., обяви министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на
церемонията по награждаването на „Агробизнесмен на България –
2018“
на
в.
„Български
фермер.
„С анализа ще изведем цели и приоритети на новия стратегически
план, който трябва да подготвим. В този SWOT анализ ние
разглеждаме всеки един бранш подробно, за да видим къде са
диспропорциите и какви цели да заложим, по какъв начин, с какво
финансиране“, каза Порожанов.
Министърът сподели, че това трябва да се случи през следващата
година и с участието на бранша, като към момента МЗХГ работи по
заданието
на
този
анализ.
„Това ще е един изключително важен документ“, заяви земеделският
министър .

Новата мярка 16
“Сътрудничество“ от ПРСР
2014-2020 на ход в края на
годината
Подмярка 16. 1 тръгва в края на 2018г., а подмярка 16.4.
през септември 2019г.
МЗХГ предвижда до края на 2018 г. да бъде отворен прием за
проектни предложение по подмярка 16.1 „Подкрепа за
сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на
Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ от ПРСР 20142020г.

Източник: www.osp.bg
11

Предвиден бюджет по процедурата ще е в размер на 10 млн. евро.
В началото на месец декември Комитетът по наблюдение на
ПРСР 2014-2020 ще има заседание, в което ще обсъди финално
условията, същобщи министърът на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов по време на блиц контрол в Парламента
тази седмица.

МЕРОПРИЯТИЯ ↓

Съгласно Индикативния график на Управляващия орган на
ПРСР 2014-2020 за 2019г. в периода септември-октомври 2019г.
се предвижда прием и по друга подмярка от новата в Програмата
мярка 16 “Сътрудничество“, а именно подмярка 16.4 „Подкрепа
за хоризонтално и вертикално сътрудничество между
участниците във веригата на доставки“. Подкрепата се
предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и
за създаване и развитие на местни пазари, съгласно
определенията в подмярката. Подпомагането обхваща само къси
вериги на доставки, които включват не повече от един посредник
между земеделския стопанин и потребителя. Предоставя се
помощ и за дейности за популяризиране на къси вериги на
доставки
и
на
местни
пазари.
Максималният интензитет на помощта е 50% за: разходите за
проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество (5 000
евро/г.), за разходите за стимулиране на интерес и разширяване
на състава (10 000 евро/г.) и за текущите разходи. Максималният
интензитет на помощта е до 70% за инвестиционни разходи.
Максимално допустимият размер на помощта на проект за
периода на прилагане на програмата е 500 000 евро.

Традиционното „кафяво злато”, което е и своеобразен символ на
Самоков и района с вкуса и качеството си, има свой фестивал в
Самоков. Празникът съвпада и с финала на кампанията за
прибиране
на
картофите.
Предвижда
се
организиране
на
конференция
на
картофопроизводителите. Ще бъде уредена кулинарна изложба.
Ще се изнесе и фолклорна програма.

Източник: www.osp.bg

Празник на картофа – Самоков
2018

Интересен факт е, че картофът,
който днес присъства на почти
всяка една трапеза, до 1835 година
не е бил познат в страната ни.
Заслугата за внасянето на картофите
в Самоков е на Димитър Смрикаров.
Получил за времето си добро
образование, владеещ няколко
чужди езика, но без специална
подготовка
в
областта
на
селскостопанската
наука,
Смрикаров решава по блестящ
начин проблемите по възраждането
на една непозната селскостопанска
култура.
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Той не само пренася картофите от Гърция и Сърбия в Самоков,
но дава напътствия за отглеждането им. Той нарича картофа
„барбою”, термин, който се използва често в селата от
околността. Благодарение на находчивостта на този смел тогава
25-годишен младеж, днес Самоков е станал нарицателно за найвкусният и качествен картоф!

Дървета с оранжевия плод има в повече от 150 къщи в селото.
Според историческите данни първите 16 дръвчета донесъл в
Хрищени през 30-те години на миналия век, местният свещеник
Николай, който бил приятел с главния овощар на Борис ІІІ.

Кога: 16-18 ноември

Плодът е много полезен за профилактика на сърдечносъдови
заболявания, а освен това забавя отслабването на зрението и
стареенето на кожата, твърдят организаторите.

Къде: площад „Захари Зограф“ Самоков

Кога: 17 ноември

Празник на райската ябълка – с.
Хрищени

Къде: с. Хрищени

„За да сте здрави и засмени, яжте райски ябълки от Хрищени“ –
това е мотото на селския Празник на райската ябълка, който се
провежда
втората или
третата
събота
на
ноември.
Честването
ще е за 12-и
път, тъй като
райската
ябълка е найизвестният
символ
на

FesTEAval – Изложение на чай,
София
И на второто издание на изложението за чай – FesTEAval ще се
насладете на вкуса, топлината и щастието с гореща чаша от
любимия чай. Събитието ще се проведе в Национален музей
„Земята и хората“ – София.

старозагорското село.
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След успешния старт на FesTEAval през февруари изложението
предлага уютна и магическа атмосфера, събирайки на едно място
десетки изложители на чай и продукти, пряко свързани с
консумацията на чай – бутикови вносители и производители, и
утвърдени брандове. Ще бъде представена културата на
консумацията на чай, като се организират чайни церемонии
характерни за различни точки на света. Планират се много
изненади, игри и награди, подготвени от организаторите и
партньорите на FesTEAval.
Освен характерни култури и традиции ще се проведат лекции и
демонстрации по различни теми като история на чая, различни
специфични видове чай и начини за приготвяне и много други.
Целта на изложението е съчетанието между топлина, култура и
вкус, за да се достигне до максимален брой хора.
Входът за гости на FesTEAval е свободен.
Кога: 16- 18 ноември
Къде: Национален музей „Земята и хората“ – София

Билков фестивал на
Фермерския пазар пред МЗХГ
Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка
сряда от 10,30 до 18,30 часа пред Министерството на земеделието.
Той предлага разнообразни фермерски и занаятчийски храни на малки
производители от страната:
краве, овче, биволско и козе
сирене и кисело мляко,
кашкавал, мед и пчелни
продукти, сладка и сиропи,
яйца,
прясно
месо,
занаятчийски хляб, ядки,
печена тиква и тиквени
семки, био вино, био оцет,
био чай, био гъби шийтаке,
отгледани върху дъбови, трупи, сезонни плодове и зеленчуци, пресни
и сушени билки и подправки, козметика, цветя. Редовно гостуват и
производители на сувенири и бижута.
Билките и фермерските храни ще ни радват тази седмица на
традиционния Фермерски фестивал пред МЗХГ. Тази тема ще бъде
доразвита на още няколко издания на пазара. Първото „билково“
издание на Фистивала е на 14.11.2018г.. Основната демонстрация /
дегустация е както винаги в 12 часа на голямата шатра в началото на
пазара.
Кога: всяка сряда
Къде: Пред сградата на МЗХГ от 10:30 до 18:30 часа
14

