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От Брюксел ↓ 

Обсъжда се проект на 
регламент за стратегическите 
планове 
 

Проектът на 
регламент за 

стратегическите 
планове, които 
трябва да бъдат 
изготвени от 
държавите членки 
по линия на ОСП е 
бил обсъден в 
рамките на 
заседанието на 

Работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“ (Реформа на 
ОСП), проведено в началото на октомври в Брюксел. ЕК поясни, че 
стратегическите планове имат за цел да осигурят по-добра 
съгласуваност между инструментите на ОСП, които включват всички 
видове интервенции: в директните плащания, секторни видове 
интервенции, интервенции в областта на развитието на селските 
райони. Едновременно с това се осигурява единен стратегически 
подход, въз основа на оценка на потребностите, както и равни условия 

и правна сигурност за бенефициентите. В процеса на изготвяне на 
стратегическите планове държавите членки трябва да анализират 
специфичните си потребности, да определят целеви стойности, 
свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят 
интервенции, които ще позволят постигането на тези целеви 
стойности, като същевременно бъдат адаптирани към  

националните условия. Стратегическите планове се представят за 
одобрение на Комисията и имат правно действие за периода от 01 
януари 2021 до 31 декември 2027 година. 

Очаква се до 1 януари 20121 година да е направена необходимата 
подготовка и да са въведени в действие всички технологии, 
необходими за успешната работа по стратегическите планове. Това 
обяви комисарят по земеделие Фил Хоган по време на 
пресконференция, която той даде заедно с българският министър на 
земеделието Румен Порожанов в Брюксел след заседанието на Съвета 
на министрите през февруари.  

 

„Стратегическите планове по ОСП 
ще обхващат Първи и Втори стълб, 
на това не означава, че двата 
стълба трябва да бъдат одобрени 
по едно и също време. Първи 
стълб ще продължи да предоставя 

преките плащания, държавите членки надяваме се ще бъдат готови за 
плащанията, едва ли някой би забавил тези плащания за стопаните.“, 
уточни още Хоган. 

Източник АГРОЗОНА 
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У нас↓ 

8 756 овощари в страната са 
получили субсидии по 
Схемите за плодове 

 
През 2017 г. по Схемите 
за плодове Държавен 
фонд „Земеделие“ е 
изплатил общо 37 508 
529 лв. на 8756 овощари 
в страната. От област 

Силистра по Схемата за обвързано подпомагане за плодове – основна 
с над 3,4 млн. лв. са подркрепени 460 овощари, а 176 стопани са 
получили 552 хил. лв. по Схемата за обвързано подпомагане за 
плодове – други. Това съобщи директорът на ОД на фонда Христина 
Николова по време на инициативата „Дни на отворени врати“. 

По време на инициативата в ОД на ДФЗ – Силистра 32 земеделски 
стопани зададоха своите въпроси към експертите, предават от 
пресцентъра на ДФЗ. 

Животновъди, които са кандидатствали по схемите за обвързано 
подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и 
биволи на директните плащания за Кампания 2018 г., подадоха своите 
документи за доказване реализация на млякото и млечните продукти, 

собствено производство и декларации за разпределението на 
новородените и регистрирани телета в стопанствата им. 

В областта общо 246 стопани са кандидати четирите схеми за 
обвързано подпомагане със заявени 13 200 животни. Постъпиха и 
запитвания във връзка с кампанията на НАП за данъчните и 
осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета. 

 

Стопаните в Силистренско проявяват все по-силен интерес към 
производството на лавандула. По мерките и схемите на директните 
плащания за Кампания 2017 година от Държавен фонд „Земеделие“ са 
подпомогнати близо 5 700 земеделски стопани от Силистренско. 

Източник: Агрозона
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Готови са образците на новите 
договори между животновъди 
и ветеринари 
Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на 
храните/ БАБХ/ д-р Дамян Илиев утвърди образци на договорите 
между регистрираните ветеринарни лекари и животновъди в частта 
им, свързана с изпълнение на мерките по НАционалната програма за 
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по 
животните и зоозоните. 

В края на месец 
септември 2018г. бяха 
съгласувани крайните 
варианти на 
договорите след 
обсъждане между 
експертите от дирекция 
Здравеопазване и 

хуманно 
отношениекъм 

животните и контрол на 
фуражите към Централно управление на БАБХ и ръководството на 
Българския ветеринарен съюз /БВС/ 

Образците на договорите бяха подписани от д-р Георги Чобанов- 
директор дирекция ЗХОЖКФ и д-р Трифон Цветков – председател на 
БВС. 

Източник Агро Пловдив 

От 15 октомври се приемат 
заявления за борба с 
вредителите по трайните 
насаждения 
От 15 октомври Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на 
заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на 
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 31 
октомври. 

 

Ще се приемат 
заявления за 
закупуване на 
продукти за 
растителна защита 
и продукти за 
ускоряване на 
процесите на 
гниене на листата 
на овощните 

видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на 
масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 16 ноември, а 
до 7 декември ще бъдат изплатени средствата. 
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    Целта на помощта е ограничаване на загубите от 
разпространяването на зимуващи вредителите по трайните 
насаждения, като семкови и костилкови овощни видове и ягоди и 
малини. 

    Финансовият ресурс по схемата за настоящата година е в размер на 
4.7 млн. лв. Част от средствата бяха разплатени през пролетта за 
подпомагане закупуването на продукти за растителна защита на 
трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон, които 
се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване 
на пъпките. Тогава 2 847 производители получиха над 3.9 млн. лв. 

Източник: ДФ Земеделие-РА 

Указания за доставчиците по 
училищните схеми 
От фонд „Земеделие“ припомнят, (е на 15 октомври изтича 
срокът, в който всички одобрени заявители по схеми 
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ трябва да потвърдят 
графика с датите на доставка, като внесат документите в 
съответната областна дирекция на фонда „Земеделие" чрез 
създадената онлайн платформа. 

Когато доставчиците по схемата са двама, те трябва да изготвят 
и да представят съвместен график, който е в съответствие с броя 
на доставките на всеки от тях, съгласно издадените актове за 
одобрение. Списъците с одобрените доставчици по двете схеми 
са публикувани на интернет страницата на ДФЗ. 

Валидирането на 
съвместен график 
за доставка не е 
възможност, а 
задължение и на 
двамата одобрени 
доставчици, 
съгласно чл. 15, ал. 
7 от Наредбата за 
условията и реда 
за прилагане на 
схеми за 

предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти 
в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно 
мляко“ изменена и допълнена  с ПМС 101 от 20.06.2018 г. В случай, че 
това задължение не бъде изпълнено, фондът ще пристъпи към 
оттегляне на одобрението в съответствие с разпоредбите на чл. 15а, 
ал. 2 от наредбата. 

Напомняме, че при изготвяне на съвместния график от двама 
одобрени доставчици по схемите, следва да се спазва изискването за 
извършване на не повече от 10 доставки по схема общо и от двамата 
доставчици на месец, както и да не се припокриват дати на доставки 
за едно и също учебно заведение по една и съща схема от двамата. От 
фонда припомнят, че трябва да се спазват изискванията за доставка 
на минимум 4 вида плод и поне 1 доставка на прясно мляко месечно 
за учебно заведение. 
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В случаите на липса на одобрен 
втори доставчик за определено 
учебно заведение, но със 
съществуващ издаден акт за 
одобрение на доставчик за 50 на сто 
от доставките одобреният доставчик 
има възможност да представи и 

валидира своя график в посочения срок. 

По училищните схеми са останали за одобрение само заявления, по 
които от фонда писмено е изискана допълнителна информация от 
доставчиците. Въз основа на отговорите, чакащите заявления ще 
бъдат приключени с акт на одобрение или с отказ за участие в 
схемите. 

Източник Sinor.BG 

 

В област Силистра 
производството на лавандула 
става все по-популярно 
Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Силистра е една от най-
големите в България. По мерките и схемите на директните плащания 
за Кампания 2017 г. са подпомогнати близо 5 700 земеделски стопани, 
които обработват 161 650,91 ха земеделска земя. Те са получили общо 
близо 75, 127 млн. лв. Това съобщи директорът на ОД на фонда 
Христина Николова по време на инициативата „Дни на отворени 
врати“. Тя подчерта, че регионът е традиционно известен със своята 

селскостопанска и хранително-вкусова промишленост. От географска 
гледна точка той принадлежи към районите с най-плодородните почви 
в цяла Европа и поради това от години селскостопанският сектор е 
основен фактор за развитието на местната икономика. 

Освен към 
зърнопроизводството и 
овощарството, през 
последните години в 
областта се наблюдава 
все по-голям интерес към 
производството на 
лавандула, отбеляза Николова. За Кампания 2017 са подадени 19 
заявления за подпомагане на общо 301,58 ха с лавандула. 

Най-много средства в област Силистра – над 29, 152 млн. лв., са 
изплатени по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) на 2 669 
земеделски стопани. Общо изплатените средства за страната по СЕПП 
за Кампания 2017, с плащането в края на юни, достигнаха 713,3 млн. 
лева., които се разпределят между над 63 хил. стопани, подчерта 
Николова. 

От областта най- много 
стопани – 3 291 са 
получили над 5, 091 млн. 
лв. по Схемата за 
преходна национална 
помощ за тютюн, 
необвързана с 

производството (ПНДТ), допълни директорът на ОД-Силистра. За 
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Кампания 2017 в страната са преведени общо 84 471 116 лв. по ПНДТ 
на 41 323 стопани. 

За Селскостопански практики, благоприятни за климата и 
околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП) – са преведени 18, 
2 млн. лв. на 2 629 стопани. Общо за страната са изплатени 453 924 638 
лв. на 62 690 земеделски стопани. 

Над 3,4 млн. лв. са получи 460 овощари от област Силистра по Схемата 
за обвързано подпомагане за плодове – основна и 176 стопани са 
получили 552 хил. лв. по Схемата за обвързано подпомагане за 
плодове – други, допълни Николова. Общо за страната по Схемите за 
плодове са изплатени 37 508 529 лв. на 8756 овощари. 

По време на инициативата в ОД на ДФЗ – Силистра 32 земеделски 
стопани зададоха своите въпроси към експертите. Животновъди, които 
са кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни 
крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните 
плащания за Кампания 2018 г., подадоха своите документи за 
доказване реализация на млякото и млечните продукти, собствено 
производство и декларации за разпределението на новородените и 
регистрирани телета в стопанствата им. В областта общо 246 стопани 
са кандидати по четирите схеми за обвързано подпомагане със 
заявени 13 200 животни. Постъпиха и запитвания във връзка с 
кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на 
земеделските стопани към бюджета. 

Източник: ДФ Земеделие-РА 

 

Община Котел ремонтира 
ВиК сектора си с близо 7 млн. 
лв. по ПРСР 
Община Котел има одобрен проект по Програма за развитие на 
селските райони на стойност близо 7 милиона лева във ВиК сектора, 
съобщиха за от общинския пресцентър. Договорът за безвъзмездна 

финансова помощ е с 
Държавен фонд 
„Земеделие“ и е точно на 
стойност 6 914 287 лв с 
ДДС. Проектът 

„Изграждане, 
реконструкция и/или 
рехабилитация на 

водоснабдителни 
системи и съоръжения в 

агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел“ включва реконструкция 
на външна и вътрешна водоснабдителна мрежа и нов напорен 
резервоар в село Тича. Реконструкция на вътрешна водопроводна 
мрежа в село Нейково, както и автоматична мобилна инсталация за 
подготовка и филтриране на питейна вода в селата Тича, Кипилово, 
Пъдарево и Жеравна. В проекта са предвидени и разходи за доставка 
на машини и съоръжения, авторски и строителен надзор по време на 
строителството. 
Целта е да се повиши качеството на питейна вода, намаляване на 
авариите и загубите на вода, повишаване на хигиенните и  
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санитарни изисквания и преустановяване на замърсяването на 
околната среда. 
Предстои обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители.  

 

Източник: Агрозона 

Мероприятия ↓ 

Фермер Експо Раковски - 
Изложение на животни и 
фермерски храни. 
 
 

 
Второто издание извежда като акцент 
създаване на връзка между иновации и 
животновъдство в България. Новост ще 
бъде провеждането на Фестивал на 
селската кухня "Вкусовете от вчера", на 
който 17 читалища от област Пловдив ще 
представят кулинарните си традиции и 
характерни народни носии. 
Къде: Пазар за живи животни кв.Секирово, 
гр. Раковски 
Кога: 12 -13 Октовмри 
 

 

XIV празник на тиквата – 
Севлиево 2018 

 

XIV-тия празник на 
тиквата под мотото 
„Севлиево – столица на 
тиквата“. Карвинг на 
открито, оранжев кът и 
празничен турнир по 
стрийтбол са само част 

от забавленията, на които ще могат да се насладят участниците и 
гостите на празника. Ще има много ателиета, тиквени изложби и 
концерти, за които организаторите засега не издават подробности. 

Къде: площад „Свобода“ гр. Севлиево 

Кога: 11- 14 Октовмри  
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Международен фестивал на 
занаятите и изкуствата 
„Традиция във времето“ 

Тринайсет държави ще представят 
своята култура и изкуство по 
време на Фестивала на занаятите 
и изкуствата с международно 
участие „Традиция във времето“. 
Организатори са община Троян и 
Националното изложение на 

художествените занаяти и изкуствата, което ще бъде домакин на 
творци от България, Полша, Канада, Индия, Иран, Палестина, 
Индонезия, Алжир, Судан, Йемен, Ливан, Ирак и Куба. 

Къде: с. Орешак 

Кога: 13 октовмри 

 

 

 

Фестивал на бъчвата с. 
Врачеш 2018 

 По време на фестивала се прави 
демонстрация на автентично изработване на 
бъчва и основните етапи в процеса – 
разбичване на дървения материал, редене и 
сушене на материала, обработване на 
дъгите, събиране, свиване, препичане и 
задънване на бъчвата. Гостите на празника 
имат възможността да се запознаят с най-
възрастния и най-младия майстор, 
практикуващ бъчварския занаят. Ще се 
проведат атрактивни игри с бъчви, по време 

на които състезателите ще покажат силата и сръчността на бъчварските 
ръце. 

Къде: с. Врачеш 

Кога:  13 – 14 Октовмри 
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Международен фестивал на 
занаятите и изкуствата 
„Традиция във времето“ 

Тринайсет държави ще представят 
своята култура и изкуство по 
време на Фестивала на занаятите 
и изкуствата с международно 
участие „Традиция във времето“. 
Организатори са община Троян и 
Националното изложение на 

художествените занаяти и изкуствата, което ще бъде домакин на 
творци от България, Полша, Канада, Индия, Иран, Палестина, 
Индонезия, Алжир, Судан, Йемен, Ливан, Ирак и Куба. 

Къде: с. Орешак 

Кога: 13 октовмри 

 

 

 

Фестивал на бъчвата с. 
Врачеш 2018 

 По време на фестивала се прави 
демонстрация на автентично изработване на 
бъчва и основните етапи в процеса – 
разбичване на дървения материал, редене и 
сушене на материала, обработване на 
дъгите, събиране, свиване, препичане и 
задънване на бъчвата. Гостите на празника 
имат възможността да се запознаят с най-
възрастния и най-младия майстор, 
практикуващ бъчварския занаят. Ще се 
проведат атрактивни игри с бъчви, по време 

на които състезателите ще покажат силата и сръчността на бъчварските 
ръце. 

Къде: с. Врачеш 

Кога:  13 – 14 Октовмри 




