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БРЮКСЕЛ↓ 
Важно заседание на 
евродепутатите от комисията по 
земеделие, насрочено за 29 и 30 
август в Брюксел 
На 29 и 30 август в Брюксел ще се проведе първото след лятната 
ваканция заседание на Комисията по земеделие и развитие на 
селските райони в Европейския парламент (ЕП), съобщиха от 
пресцентъра на ЕП. Основната тема на разискванията ще бъде 
общият бюджет на Европейския съюз за финансовата година 
2019, във всичките му раздели, финансовата рамка за следващия 
програмен период плюс доклад на Еврокомисията по бъдещата 

ОСП. 

При 
разискванията се 
очаква да бъдат 
приети и 

бюджетните 
изменения и 

пилотните 
проекти за 

следващата 
година. 

В дневния ред са включени и дебати по междинния доклад по 
така важната многогодишна финансова рамка за периода 2021-
2027 г. Целта е да се разгледа позицията на Парламента с оглед 
постигане на споразумение. Крайният срок за внасяне на 
измененията е 31 август 2018 г., припомнят от пресцентъра. 

Ще се дебатира и по доклада за намаляване на въздействието на 
някои пластмасови продукти върху околната среда, изравняване 
на задълженията за докладване в областта на политиката за 
околната среда. 

Ще се разисква и прилагането на Директива 2009/128 / ЕО за 
устойчивото използване на пестициди. 

В дневния ред е включен и проектът за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на "Хоризонт Европа" - 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации, за 
определяне на нейните правила за участие и разпространение. 

На 30 август от 9 до 12.30 часа ще бъде изслушано 
представянето от представител на Европейската комисията (ГД 
"Земеделие и развитие на селските райони") за бъдещата ОСП 
(опростяване и субсидираност).В дневния ред са включени още 
разисквания по състоянието на сушите в Европа 

Ще се разгледа и разпределение на тарифните квоти, включени в 
списъка на СТО на Съюза след оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 
на Съвета. 

Източник: Sinor.BG 
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„Жълт картон“ за некоректно 
заявени площи 
„Жълт картон“ за фермери, които подават грешни данни за 
обработваните от тях площи. Мярката ще се прилага от началото на 
2019 година, обяви в Брюксел агрокомисарят Фил Хогън. 

 
Хогън представи своята идея още през януари 2016 година. Системата 
за "жълт картон" предвижда при първо нарушение глобите да бъдат в 
размер на 50 процента от обичайната санкция. Подадените данни за 
площите не трябва да надвишават с повече от 10 на сто реалния 
размер на нивите и пасищата, обработвани от едно стопанство. 
 
Агрокомисарят смята, че новата мярка ще допринесе за една по-
справедлива и по-опростена Обща селскостопанска политика в 
Европейския съюз. Правилата се отнасят само за дребни нарушения, 
изтъкна Хогън в отговор на въпрос в Европарламента. При първо 

такова нарушение фермерът ще бъде проверен от властите, за да 
предотврати неправомерно облагодетелстване и да се насърчат 
стопаните да подават коректни заявления. При второ нарушение 
фермерът ще бъде глобен с цялата дължима сума и ще трябва да 
доплати и опростената му при първия случай половин глоба. 
 
Социалдемократите в Европейския парламент са скептично настроени 
и смятат, че системата "жълт картон" не носи облекчения нито за 
стопаните, нито за властите. Необходимите последващи проверки 
били свързани с прекалено големи разходи за административен 
персонал. 

Източник:AGRO.BG  
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У НАС ↓ 

Удължава се периода за прием 
на проектни предложения по 
мярка 9 "Учредяване на групи и 
организации на производители" 
от ПРСР 

 Периодът за прием на проектни 
предложения по мярка 9 
"Учредяване на групи и 
организации на производители" 
от Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) ще бъде 
удължен до 4 септември 2018 г 
(17:30 часа). Заповедта е 

публикувана в Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ИСУН) и на интернет страницата на 
Министерство на земеделието, храните и горите. 

Източник: МЗХГ  

 

ДФЗ изплаща вече субсидиите по 
de minimis на овцевъди и 
козевъди 
ДФ „Земеделие“ започна изплащането на финансовата подкрепа 
по схемата на минималната държавна помощ de minimis, 
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013. До момента са преведени 
15,200 млн. лева на 8 191 земеделски стопани от цялата страна, 
отглеждащи овце-майки и кози-майки. Ставката за подпомагане 
на глава животно е 15 лв. Помощта има за цел да компенсира 
животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни 
преживни животни, и да намали затрудненията в сектора, 
уточняват от Разплащателната агенция. 

Средства ще бъдат 
изплатени на 

всички 
животновъди, 

кандидатствали по 
схемата, след 
приключване на 

допълнителните 
административни 

проверки, които 
служителите на 

ДФЗ са задължени да извършат. 

Общият размер на помощите по схемата de minimis, която един 
земеделски стопанин или предприятие може да получи е до 
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левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три 
последователни данъчни години. 

Източник: Агрозона  

 

Няколко са подозренията за появата на 
чума в Странджанско, според 
експертния доклад на ЕК 
Експертната група за спешни болести към Европейската комисия 
CVET, която посети България по повод огнищата на чума по 
дребните преживни животни в Странджа, има няколко 
подозренията във връзка с източниците на зараза в България. 
Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция 
по безопасност на храните Дамян Илиев на извънредната 
пресконференция, дадена днес от министъра на земеделието 
Румен Порожанов. 

И трите подозрения са свързани със събирането на много хора в 
региона покрай фолклорни и религиозни празници, проведени на 
2 и на 11 юни, на които са присъствали и гости от Турция. 
Известно е, че в южната ни съседка чумата по овцете и козите е 
разпространена, затова се смята, че тя е пренесена с храна или с 
животни. 

„Резултатите от френската лаборатория, където бяха изследвани 
резултатите от първите огнища в петте села на Бургаско и 
Ямоблоско, не доказват отсъствие на чума в България“, посочи и 
министър Порожанов. Той обясни че до този момент Българската 
агенция по безопасност на храните е предприела законовите 

действия, така че заразата да не се разпространи в региона и 
всякакви слухове и инсинуации за унищожаване на животни без 
необходимите доказателства са неверни. 

 

Поводът за извънредната пресконференция бяха твърденията на 
лидера на БСП Корнелия Нинова, която час преди това даде 
пресконференция, твърдейки, че имало доклад от френската 
лаборатория, която не доказвал наличие на болестта. 

И земеделският министър и директорът на БАБХ, който държи 
комуникацията с европейските структури, отрекоха да са чували 
за подобен доклад. 

Източник- Sinor.bg 
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До 2030 година вредните 
емисии на територията на 
Европейския съюз да бъдат 
намалени с 45% 
До 2030 година вредните емисии на територията на Европейския съюз 
да бъдат намалени с 45 процента – тази амбициозна цел си поставя 
Европейската комисия. Предложението идва от комисаря за климата и 
енергетиката Мигел Ариас Канете. 

Новата стойност трябва 
да послужи като сигнал 
за останалия свят да 
предприеме адекватни 
мерки за борба срещу 
глобалното затопляне. 
Според еврокомисаря 
Канете, опазването на 

климата е в стагнация, след като американският президент Доналд 
Тръмп извади Съединените щати от Парижкото споразумение. 
 
"В същото време сухото и горещо лято тази година ни предупреждава, 
че климатичните промени протичат все по-бързо", казва Канете. "За да 
постигнем своите цели, всички държави в Европейския съюз трябва да 
действаме в една и съща посока. Затова ще предложа това да стане 
основна тема при срещата на еко-министрите през октомври", 
допълва комисарят. 
 

Според него няма да има нужда от нови закони, стига страните-членки 
да се придържат към вече взетите решения за енергийна ефективност 
и за повече възобновяеми енергии. В началото на лятото европейските 
институции очертаха конкретни параметри за тези два сектора. 
Енергийната ефективност трябва да се подобри с над 32 процента до 
2030 година, а делът на възобновяемите енергии да се покачи до 32 на 
сто. 

 

Източник:AGRO.BG  
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Мероприятия ↓ 
VІІ Карвинг фестивал 
„Лясковец- пъстра столица на 
зеленчуците и гурбетчийското 
градинарство – 2018” 

Седми Карвинг 
фестивал подготвят 
жителите на 
Община Лясковец. 

Традиционният 
есенен фестивал 
включва няколко 
типични за 

Лясковско 
празници. Дните на кулинарното изкуство се наложиха трайно в 
календара на Община Лясковец и са резултат от успешно 
провеждащия се карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на 
зеленчуците и гурбетчийското градинарство“, който протича за седми 
път на територията на Лясковска община. Неизменни участници в него 
са домакини, майсторки кулинарки, самодейки, деца и млади хора, 
които през годините показаха, че са истински пазители на традициите 
в родното си място. 

Кога: 26 август 

Къде: гр. Лясковец 

IV Празник на динен маджун, 
село Смилец 

 

В силистренското село Смилец се провежда в последните дни на 
август празник на динения маджун. Пременени в народни носии, 
млади и стари в началото на месец май засяват бостан, за който 
се грижат до обирането на дините. В последната неделя от месец 
август се организира празник, който е съпроводен с народни 
песни и танци от Добруджа. Целта е да се запази и  поддържа 
патриархалното минало, като през 2015 г.за първи път се прави 
демонстрация на направа на динен маджун – „От нивата до 
тавата“. Това става с помощта на кметството в  село Смилец и 
самодейците при НЧ „Светлина -1906 г.”. Елемент от 
празничната програма са и направата на ателиета с конкурсен 
характер: „Точилката пее“- ръчно приготвена баница, 
„Кулинарни динени фантазии“ – изработка на динени фенери, 
фигурки от диня, както и атрактивно ревю на народни носии и 
накити от деца с дефиле на оригинална автентична детска носия. 
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Целта на празника е да се съхранят и предадат традициите от 
нашите баби и дядовци на поколенията след нас, да се изградят у 
младите хора качества като труд, предприемчивост, 
съпричастност към бита, традициите и поминъка на селото, да се 
приобщят към опазване, съхраняване и предаване на местното 
културно-историческо и природно наследство. 

Кога: 26 август 

Къде: местност „Гизлиджанска чешма“ в село Смилец 

Международен фестивал на 
меда – Несебър 2018 

Всяка година в 
Несебър се 

провежда Фестивал 
на меда с 

международно 
участие. 

Организатори са 
Община Несебър и 

Националната 
браншова организация „Български пчеларски съюз“. 
От 25 август до 9 септември 2018 г. Несебър е домакин на 
ежегодния Международен фестивал на меда. Той се провежда на 
площад Месамбрия в Стария Несебър. 

Медът е природен продукт с изключително богат химичен 
състав. Пчелните продукти са необходими за човека като 

хранителни, лечебни, диетични и козметични средства. В 
рамките на фестивала се провеждат и няколко дискусии на теми 
като възможности за развитие и финансиране на пчеларството, 
профилактика и здравеопазване на пчелите през различните 
сезони, технологии и новости в медицинското приложение на 
меда – апитерапията. 
 

Кога: 26 август – 9 септември 

Къде: гр. Несебър 

 




