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Брюксел↓ 

Фил Хоган не изключва в ЕС 
да излязат с единна позиция 
по бюджета на ОСП до март 
2018 г. 
Аграрният комисар Фил хоган не изключва възможността, страните 
членки да постигнат единна позиция по многогодишната финансова 
рамка за следващия седемгодишен период до март 2019 година, 
пише topagrar, „Всички искат пари, но решението за това кой колко 
ще получава, ще вземат Европейския парламент и страните членки”, 
каза Хоган  след края на последния съвет на министрите по 
земеделие в Австрия . 

 Индикациите в момента 
показват, че именно в 
първата половина на 
предстоящото румънско 
председателство на ЕС ще 
може да се излезе с обща 
позиция за бюджета на 
Общността. Подобна 
позиция се споделя и от 

комисаря по финанси Гюнтер Йотингер. Сред големите 
предизвикателства  пред бъдещето европейско земеделие според 
германския министър на земеделието Юлия Кльокнр е справянето с 

обезлюдяването на селските региони,а нейната австрийска колежка 
Елизабет Кьостингер  отбеляза, че страната и ще направи всичко 
възможно да се постигне компромис по спорните въпроси по 
отношение на ОСП до края на австрийското председателство. 

Източник: Nivabg.com 

Евростат: Ръст на продажбите 
на дребно в България при 
стагнация за целия ЕС 
18Продажбите на дребно в еврозоната се свиха изненадващо 
през август за втори пореден месец, докато в рамките на целия 
Европейски съюз стабилизираха на нивото от юли, което не е 
добър знак, че вътрешното потребление ще продължава да бъде 
важен генератор за икономически растеж в Европа през третото 
тримесечие. Продажбите на дребно в България обаче нараснаха 
за шести пореден месец, след като се свиха за последно през 
първите два месеца на годината, показват данни на Евростат. 

Търговията на дребно в еврозоната се сви през август с 0,2% 
спрямо юли, когато се понижиха с 0,6% при осреднените 
очаквания на финансовите пазари са повишение с 0,2 на сто, 
като това представлява намаляване на продажбите на дребно за 
втори пореден месец. Влошаването се дължи на понижение с 
0,6% при продажбите на автомобилни горива и с 0,3% на храни, 
напитки и тютюневи изделия, докато продажбите на 
нехранителни потребителски стоки останаха на нивото от 
предходния месец. 
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На годишна 
база растежът 
на продажбите 
на дребно в 
еврозоната се 
ускори през 
август до 1,8% 
от 1,0% през 
юли 
(низходяща 
ревизия от 
предишна 

оценка за повишение с 1,1%), докато участниците на 
финансовите пазари разчитаха на повишение с 1,7 на сто. 
Основен генератор на растежа при търговията на дребно на 
годишна база беше повишението с 2,9% при продажбите на 
нехранителни стоки и с 0,9% при продажбите на храни, напитки 
и тютюневи изделия, докато при автомобилните горива беше 
отчетено понижение с 0,3 на сто. 

В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през август 
останаха на нивото от юли, когато се понижиха с 0,2%, докато 
на годишна база техният растеж се ускори до 2,4% от 2,0% през 
юли. 

За разлика от по-слабите данни за ЕС и в частност за 
еврозоната, Евростат отчете поредно повишение на продажбите 
на дребно в България на месечна база и техен двойно по-силен 
растеж на годишна база. 

През август търговията на дребно в 
нашата страна се увеличи с 0,5% 
спрямо юли, когато нарасна с 0,2 на 
сто, отбелязвайки подобрение за 
шести пореден месец. По този 
показател България споделя с Естония 
и Обединеното кралство деветата 
позиция сред всички 28 страни – 
членки на ЕС. 

В същото време растежът на 
продажбите на дребно в България на 
годишна база се ускори в края на 
лятото до 5,1% от 4,9% през юли, 
потвърждава за наличието на устойчив растеж (на годишна 
база) за 23-и пореден месец. По-добро повишение на търговията 
на дребно през август е отчетено единствено в Ирландия (скок 
със 7,9%), Литва (със 7,4%), Унгария (с 6,8%) и Полша (с 6,5%). 

Източник: Агрозона 

10 % от кохезионните фондове да 
са за планинските региони, 
поиска евродепутат 
Поне 10% от кохезионните фондове да се насочат към финансиране 
на планинските региони, поиска българският евродепутат Момчил 
Неков, който е член на Комисията по зеемделие и развитие на 
селските райони към ЕП по време на обсъждане на Програма на ЕС за 
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селските, планинските и отдалечените райони на пленарната сесия в 
Страсбург. 

Неков настоя да се осигури и допъл;нителна подкрепа за млади хора, 
които произвеждат и създават работни места точно в тези региони. 
Според евродепутата е крайно време и в България да започне да се 
прилагат стратегии за планинските региони /Родопите, Странджа, 
Стара планина/, защото те имат огромен потенциал.  

Момчил Неков се надява до края на годината и у нас да се въведе 
означението „планински продукт“. 

Източник : Агро Пловдив 

У НАС ↓ 

Румен Порожанов: България 
е за запазване на бюджета на 
ОСП 

„България се присъедини 
към страните, които искат 
да се запази бюджета на 
Общата селскостопанска 
политика (ОСП).  Въпреки 
подкрепата на страни като 
Германия и Франция, 
решението, което трябва 
да се вземе няма да е 

лесно, защото трябва да се намерят средства“. Това заяви 
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
по време на среща с Михаел Щюбген, парламентарен държавен 
секретар към Министерството на земеделието на Германия и 
народен представител в Бундестага. По време на срещата, 
двамата се обединиха, че са необходими повече мерки за 
опростяване на ОСП. 

 
Министърът повдигна въпроса и за обвързаните с производство 
плащания. По думите му, те в никакъв случай не бива да бъдат 
намалявани. Той разясни колко са важни за българските 
животновъди и производители на плодове и зеленчуци, като 
подчерта, че всяко намаляване поставя сектора пред сериозен 
риск. 

Михаел Щюбген коментира, че позицията на Германия за 
ограничаване на обвързаната подкрепа е свързана с опасенията, 
че тя влияе негативно на конкуренцията, но подчерта, че разбира 
българската позиция и изрази увереност, че ще се стигне до 
компромисно решение. 

Относно тавана на директните плащания, Порожанов припомни, 
че България е една от малкото страни, в Съюза която го прилага 
през настоящия програмен период. По думите му таваните 
трябва да бъдат обосновани и аналитично 
структурирани.  България е с директно плащане на ха под 
средното за ЕС, а предложените мерки за външно  сближаване 
(конвергенция) на този етап са доста символични,  заяви още 
Порожанов. 

Източник: МЗХГ 
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Мероприятия ↓ 

Панаир на царевицата – 
Исперих 2018 

Панаирът на 
царевицата се 
провежда в Исперих в 
началото на месец 
октомври. По време 
на празника се правят 
възстановки на 
ритуали, организира 
се работилница за 
деца и царевични 
игри, провежда се 
конкурс за мис 

Царевичка и мистър Царевичко.Събитието е част от Дните на 
културно-историческото наследство. В Етнографската къща в 
Исперих, музейни специалисти учат децата от местните 
училища как се изработват кукли от царевична шума и как се 
прави качамак. 

Кога: 01- 05 октовмри  

Къде: гр. Исперих  

Празник на картофите – 
Велинград 
Около Димитровден настъпва края на селскостопанския сезон и 
във Велинград повече от десетилетие се  организира празник на 

картофите – 
зеленчук, който е 
основен за този край 
и присъства в почти 
всяко ястие, особено 
през зимата. Със 
стотина килограма 
дарени картофи 
учениците от 
Професионалната 
гимназия по 
икономика и 

туризъм “Алеко Константинов” приготвят множество ястия, с 
които гощават  многобройните гости на празника. 

Днес картофите са най-разпространената и най-отглеждана 
кореноплодна култура в света. Картофите са донесени през XVI 
в. в Испания и първоначално са отглеждани като медицински 
продукт, смятани са за нечисти и нехристиянски растения и чак 
след 150 години е започнало отглеждането им като основна 
земеделска култура. Картофите станали популярни в Европа 
благодарение на френската кралица Мария Антоанета, която 
използвала цветовете им за украса към балния си тоалет, а в 
Нова Зеландия капитан Кук засадил първите картофи, за да 
откаже местното население от канибализма. 
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Най-притегателна точка за всички е голямата трапеза, отрупана 
с всевъзможни лакомства от картофи – като се започне с 
познатата крем-супа и се стигне до екзотичен десерт като 
карамелизирани картофи с масло и портокалова кора. 
Направените от бъдещите кулинари 33 ястия задоволиха 
всякакви вкусове: за любителите на традиционната кухня 
имаше пататник, картофи със сирене и кренвирши или 
картофени кюфтета, търсещите нови вкусове ги откриха в 
картофената салата с босилек или пълнените картофи с чедър и 
пилешко, а всички с удоволствие похапнаха баница с картофи и 
топли пърленки с различни добавки от картофените вкусотии. 

Кога: 05-07 октовмри  

Къде: гр. Велинград   

VI Фолклорен фестивал 
„Маврудово хоро” 
Фестивалът „Маврудово хоро“ се провежда за шеста поредна 
година в Асеновград и е част от Есенните празници на 
изкуствата. Участници в него са любителски клубове за 
народни танци и хора от цялата страна, които се събират за 
шествие и надиграване. В надиграването  се включват танцови 
формации от почти всички фолклорни области в страната. По 
традиция Фолклорния фестивал „Маврудово хоро“ се открива с 
дефиле на участниците , което започва от паметника на на 
бащата на станимашката малага – Аристи  Чорбаджака и 
преминава през централната улица до площад „Акад.Николай 
Хайтов“, където започва надиграването на съставите. Концертът 
завършва с общо хоро на всички участници. 

Фолклорният фестивал се 
провежда през есента, когато 
е разгара на гроздобера. В 
миналото гроздоберът е бил 
свързан с веселие, съвсем 
тематично този фестивал ни 
приближава до онези 
времена. 

Кога: 06 октовмри  

Къде: площад „Акад. Николай Хайтов”, Асеновград 

 

 

 

 

 




