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БРЮКСЕЛ↓ 

За премахване на модела с 
двата стълба в ОСП 
настояват Зелените в 
Европейския парламент 
За премахване на модела с двата стълба в Общата селскостопанска 
политика настояват Зелените в Европейския парламент. Според тях 
запазването на досегашната структура при същевременно съкращение 
на средствата за аграрния сектор е крачка в грешната посока. 
 

Говорителят на 
Зелените по 
аграрните въпроси 
осъди остро 

предвиденото 
орязване на парите за 
Втория стълб. Според 
него това 

представлява същинска "катастрофа", тъй като развитието на селските 
региони и опазването на околната среда ще получават 25 процента по-
малко пари. Той не вижда и смисъл във възможността всяка държава 
да прехвърля средства от Първия към Втория стълб, тъй като миналото 
е доказало, че националните правителства не правят достатъчно за 
екологията. 

 
Вместо това зеленият евродепутат настоява за пълното премахване на 
директните плащания и замяната им със система, която възнаграждава 
фермерите за дейности, полезни за околната среда. Екоактивистите не 
приемат аргумента, че премиите служат за стабилизиране на доходите 
на стопаните, защото плащанията са довели за драстично поскъпване 
на земеделските площи. В крайна сметка парите отивали при големите 
арендатори, а не при малките и средни стопани. 
 
Експертът нарича предложенията за горна граница на директните 
плащания "маневра за отвличане на вниманието". Агрокомисар Фил 
Хоган бил наясно, че повечето страни членки няма да го подкрепят по 
този въпрос, но въпреки това го поставял начело на дневния ред, за да 
не се дискутира по други, по-важни аспекти. 

Източник:AGRO.BG 
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ЕК иска редукцията на 
вредните газове до 2030 г. да 
достигне до 45 процента 

 
По искане на 
Испания,  европейският  комисар 
по климата Мигел Ариас Каниете 
обисля да предложи редукцията 
на вредните газове в ЕС  до 2039 

година спрямо 1990 година да бъде не 40 а 45%, съобщава topagrar. 
Според него новата климатична цел можело да се постигне освен 
чрез мерки за пестене и ефективно използване  на енергията, и чрез 
изграждане на нови алтернативни енергоизточници. Очаква се 
Брюксел да оповести конкретните мерки по опазване на климата по 
време на срещата на ООН за климата в полския град Катовице.  

Източник: Sinor.BG 

 

ЕК с допълнителни мерки в 
подкрепа на стопаните 
засегнати от сушата 

В подкрепа на засегнатите от тазгодишната суша стопани, 
Европейската комисия представи допълнителен пакет от мерки 
за повишаване на наличните количества фураж. Това е един от 
основните проблеми пред фермерите. Пакетът допълва мерките, 
които бяха оповестени в началото на август. 

 

"Комисията реагира бързо на първите сигнали за тези екстремни 
климатични явления и аз продължавам да следя ситуацията 
отблизо. Поддържам връзка с министрите на засегнатите 

държави 
членки и 

заедно 
преценяваме 

адекватността 
на вече 

въведените 
мерки. Вярвам, 

че 

допълнителните действия, които предприемаме днес, ще 
облекчат земеделските стопани при решаването на проблема с 
недостига на фураж за животните", заяви агрокомисар Фил 
Хоган в Брюксел.  

Представените нови дерогации се отнасят до правила за 
екологизиране - сред тях възможността зимните култури, 
обикновено засявани през есента, за да се използват за паша, да 
се считат за междинни култури. Според действащите правила 
това е забранено.  
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Стопаните получават и правото да засяват междинните култури 
като чисти, а не като смес, както би трябвало според действащите 
изисквания. 8-седмичният минимален срок, определен за 
междинните култури, може да се съкрати, за да могат 
земеделците навреме да засеят след тях зимните растения. 

Представеното преди време предложение за по-големи 
предварителни плащания също вече е официално прието. За да 
се осигурят повече финансови ресурси на фермерите, те ще могат 
да получат до 70 процента от полагащите им се преки плащания 
и 85 на сто от сумите за развитие на селските райони още от 
средата на октомври, вместо да чакат до декември. 

Във връзка със закупуването на фуражи може да се кандидатства 
за помощ на основание материални щети или загуба на доходи. 
Компенсации за щетите може да се предоставят, без да е 
необходимо да се уведомява Комисията, като сумите за 
отделните стопани достигат до 15 хиляди евро за период от три 
години. Възможности за облекчения има и по линия на 
развитието на селските райони, включително под формата на 
финансиране за повторно засяване на пасища или компенсация 
за загуба на доходи. 

Източник:AGRO.BG 

 

У НАС ↓ 

Проекти за 68 
млн. евро за 
неземеделски 
дейности се 
приемат по 
ПРСР 2014-2020 
Проекти за неземеделски дейности за общо 68 млн. евро се приемат 
по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 до 7 
декември 2018 г. Това обяви Венислава Бояджиева, експерт дирекция 
„Развитие на селките райони“ в Министерство на земеделието, 
храните и горите по време на семинар „Подпомагане на агросектора и 
развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика 
на ЕС през 2019 г.“ в Арбанаси, организиран по проект CAP HOT SPOT 
на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). 
Семинарът по проекта се провежда в много подходящ момент, когато 
е отворен приемът, заяви тя. Подмярката за кандидатстване е 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Средствата са 
предназначени за „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ с 
бюджет от 3 млн. евро, за услуги и производство на продукти във 
всимки сектори и други неземеделски дейности с бюджет от 65 млн. 
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евро. Максималният размер на разходите по проекта може да бъде до 
600 000 евро и съфинансиране до 50%, подчерта Венислава 
Бояджиева. Подробности и дискусия по мярката направи Христо 
Панайотов, експерт по ПРСР в „Агробизнес Консултинг“. 
Симеон Кузманов, експерт дирекция „Директни плащания и 
идентификация на земеделски парцели“ в МЗХГ представи бъдещите 
приоритети на България по ОСП. Той разясни различните схеми за 
подпомагане по кампанията за директни плащания. Предвижда се по 
схемата за млечни крави да отпадне диференцираното подпомагане 
до 250-то и над 250-то допустимо животно. За обвързаното 
подпомагане за млечни крави под селекционен контрол ще се добави 
изискване за реализация на поне 1 500 кг мляко и/или млечни 
продукти в еквивалент мляко на допустимо животно от застрашените 
от изчезване породи и породите с комбинирано използване. За овце-
майки и кози-майки под селекционен контрол ще отпадне 
диференцираното подпомагане до 300-то и над 300-то допустимо 
животно. 
Кузманов обясни, че ще бъдат занижени изискванията за реализация 
на пазара при добива на ябълки, круши и вишни, сливи и десертно 
грозде по схемата за подпомагане на плодове. Предвижда се да 
стартира нова схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, 
краставици, корнишони, патладжан, пипер). 

Семинарът беше открит от председателя на Асоциацията на 
земеделските производители в България (АЗПБ) Венцислав Върбанов. 
Той разясни, че информационна кампания по проект „CAP – Hot Spot“ 
се провежда с цел да се повиши общественото разбиране за ролята и 
приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на 
Европейския съюз. Искаме да покажем как ОСП помага да се постигне 
балансирано развитие на селските райони, както и за начините, по 
които тя подпомага селското стопанство, за да отговори на глобалните 

предизвикателства, оказващи влияние върху всички нас, заяви 
Върбанов. Дейностите по проекта – семинари, отворени дни във 
ферми, изложения, конференция и др. бяха представени от Теодора 
Георгиева, главен секретар на АЗПБ и експерт по проекта. Те ще се 
проведат в рамките до юни 2019 г. 
Проектът цели да покаже как ОСП чрез споделяне на най-добрите 
практики ще позволи на участниците в селските райони и на други 
заинтересовани страни да се учат един от друг, както и да се справят 
успешно с предизвикателства при изпълнението на приоритетите на 
Европейската Комисия – жизнеспособно производство на храни, 
устойчиво управление на природните ресурси, балансирано развитие 
на селските райони, създаване и растеж на работни места, заяви 
Ивайло Тодоров, ръководител на проекта, който представи добри 
практики по ОСП в България. С кампанията ще се насърчат и вдъхновят 
младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и 
да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство 
като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за 
младите хора сектор, допълни той. 

Източник: www.osp.bg 

 

 

 

 



5 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

XVI международен фестивал 
„Бобфест“ с. Радуил 

Международният 
фолклорен фестивал 
„Боб Фест – Радуил“ 
се провежда през 
първата половина на 
септември – 
обикновено в първата 
събота и неделя на 
месеца. Кулинарна 
изложба изцяло 
посветена на местния 
фасул е част от 
програмата на 

събитието. По традиция за фестивала в църквата се вари 
огромно количество боб чорба, от която всеки опитва. Освен 
кулинрната изложба, гостите и жителите на района ще могат да 
разгледат предмети на традиционни занаяти от околността. 

За доброто настроение ще има специална фолклорна програма с 
участници от цялата страна. 

Село Радуил е малко планинско селце в полите на Рила. Иван 
Вазов пише за селото: „Аз никъде в България не съм виждал 
село в по-омайна местност в по-разкошна уединеност при 

приоблачни висини сред горските обятия“. В него е живял за 1 
година Христо Смирненски, за да лекува туберколозата си. Тук 
той пише много от разказите си. За повече от 20 години е живял 
в селото и скулпторът Христо Лозев, направил паметника на 
загиналите радуилци през 1912-1913 г. Николай Хайтов също е 
живял и работил в Радуил и редица сюжети на негови разкази са 
увековечени там. До къщата му в селото е издигната чешма-
паметник с беседка. 

Прочутият радуилски боб е известен още от 1892 г., оценен е с 
грамота от цар Фердинанд. За белия фасул се смята,че дошъл в 
селото през 18 век от Италия. Трите реки, минаващи през селото 
– Марица, Ибър и Сливница, правят климата подходящ за 
отглеждане на фасул. Смята се, че меката вода за поливане в 
района допринася за вкуса на местния боб. 

Традиционният празник на фасула в Радуил тази година ще се 
състои на 1 и 2 септември, събота и неделя. Откриването е на 1 
септември от 11 ч. в центъра на селото. В същия ден концерт ще 
изнесат състави от Сърбия, Македония и България. За втория 
ден е предвидена фолклорната програма. 

Кога: 01-02 септемри 

Къде: с.Радуил 
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Празник на ореха – с. Орехово 
Денят на ореха отбелязват в чепеларското село Орехово. Той е 
традиционен за селото и се провежда за седма поредна година в 
китното  родопско селце, известно също  със 
забележителностите в околностите му – Челевещата пещера, 
Цирикова черква, местността Костен Камък, Ореховските 
водопади. 

На самия празник 
ще има много игри 
с орехи, 
викторина, където 
въпросите ще са 
свързани с ореха, 
както и трапези с 
различни ястия, 
приготвени във 
всяка къща, отново 
с орехи. 

 

Кога: 01 септември 

Къде: с. Орехово  

 

 

 
 




