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БРЮКСЕЛ↓ 

ЕК похвали България за 
действията срещу чумата по 
дребните преживни животни 
България се е справила адекватно и бързо с първия случай на 
чума по дребните преживни животни в ЕС, който се появи у нас 
през юни тази година, съобщиха от Европейската комисия. Това 
стана ясно след участие на заместник-министърът на 
земеделието, храните и горите – доц. д-р Янко Иванов и 
изпълнителният директор на БАБХ – д-р Дамян Илиев,  в две 
международни конференции на високо ниво в Брюксел. 

 

По време на 
срещата 

„Партньорство 
и инвестиции за 
свят, свободен 
от Чума по 

дребните 
преживни 

животни“, организирана от Организацията по прехрана и 
земеделие на ООН (FAO), Световната организация за 
здравеопазване на животните (OIE) и Европейската комисия, 
България е получила висока оценка за бързата и адекватна намеса 

при появата на чума по дребните преживни животни у нас през 
юни тази година, която за първи път се появява и на територията 
на ЕС. Европейската комисия подчерта резултатността на 
действията, извършени от българските ветеринарни власти в 
съответствие с действащото законодателство на 
ЕС,  благодарение на които ще се предотврати и по-нататъшно 
разпространение на вируса на нови територии. 

Източник: AGRO.BG  

  

У НАС↓ 

След 2020г. : ЕС слага край на 
фалшивите стопани с 
понякотието „истински 
фермери“ 
Вместо дефиницията „активен фермер“ Европейската комисия 
предлага след 2020г. страните членки на ЕС да въведат понятието 
„истински фермер“, за да има точно разграничение на реално 
действащите от фиктивните земеделски производители, които точат 
европейското финансиране посредством измами. 

За българските условия процентът с фалшиви фермери все много да 
набъбва, след като със схеми от рода на подпомаагането на 
производството на тикви или наемането на ливади и пасища от хора 
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без животни в редичката за получаване на субсидии изведнъж се 
наредиха мнозина, нямащи нищо общо със земеделския бизнес.  

Именно затова браншовите органзации от земеделието в съавторство 

с администрацията в земеделското министерство ще предложат точно 
определение за това що е то „истински фермер“, основаващо се на 
икономическата логика. Решението е инициирано от бизнеса , така че 
в бъдеще да не се допускат злоупотреби при разходването на 
средствата от европейските и национални фондове. 

Това съобщиха представители на земеделските организации от 
агросектора след поредния форум за бъдещата Обща селскостопанска 
политика ОСП, организиран на ротационен принцип от НАционалната 
асоциация на зърнопроизводителите НАЗ. 

В срещата участваха представители на 24 организации от агросектора, 
които на среща с ръководството на министерството на земеделието за 
пореден път поставиха въпроси по бъдещото европейско 
законодателство и мястото на България в преговорите по отстояване 
на подпомагането след две години. 

 

За да може страната ни да отстоява исканията си за икономически 
значимо селско стопанство, от съществено значение е да се реши 
проблемът с поземлените отношения. Затова до 25 октомври 
браншовите организации трябва да представят в министерството на 
земеделието аргументирани предложения по проектозакона за 
поземлените отношения и опазването на земеделските земи, посочи 
Мариела Йорданова от НАЗ. 

Асоциацията на зърнопроизводителите съвсместно с Института за 
агростратегии ииновации е подготвил и поредица срещи с фермерите 
из цялата страна, пред които да бъдат представени базовите 
документи за бъдещата ОСП. 

В диалог със земеделците експертите обясняват същността на 
регламентите, които са рамка, предложена от Еврокомисията , за 
прилагането на европейските политики, като по тази рамка 
българските стопани биха могли да разсъждават за това как да 
изглежда земеделието в страната през следващия програмен период.  

По думите на Светлана Боянова, председател на Института за 
агростратегии и иновации, всяка държава е длъжна да приложи такива 
политики в бъдещия си национален стратегически план, които да 
бъдат съобразени с местните условия и успоредно с това да следват 
новите насоки на Брюксел за опазване на околната среда. Известно е 
,че  40 на сто от бюджета на ЕС ще отива за зелени дейности. 

Рангел Матански от Националния съюз на говедовъдите в България 
посочи, че благодарение на диалога на българските  

Източник: Агро Пловдив 
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Утре започва "Национален 
земеделски форум – ОСП след 
2020" 

На 12 септември 2018 г. (сряда) в х-л „Метрополитън”, гр. София 
ще се състои следващото работно заседание на „Национален 
земеделски форум – ОСП след 2020 г.“. Ротационен домакин на 
форума ще бъде Национална асоциация на 
зърнопроизводителите съобщаха от организацията. За участие в 
работната среща са поканени представители на всички 
неправителствени организации, участвали досега в този 
дискусионен формат. Очаква се да се присъединят още 
заинтересовани страни. 

 

Програмата на 
срещата предвижда 
информиране на 

земеделската 
общност за хода на 
дебатите по ОСП 
2020+ на ниво ЕС, 
което ще бъде 
представено от 

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
Основен фокус на дискусията между участниците ще бъде 
поставен върху предварителните условия за подпомагане 

(изискванията за добрите земеделски и екологични практики, 
които трябва да спазва всеки бенефициент на плащания за площ), 
застъпени в проекта на Регламент за стратегическите планове. 

Източник: Sinor.BG 

 

Очакват повече пари за 
директни плащания от ЕС за 
българските фермери  
 

Добрата новина е, че бюджетът за директните плащания за 
България през следващия програмен период след 2020 г. няма да 
бъде намален с 0,7%, каквито бяха първоначалните разчети, а 

дори ще има 
увеличение с 
около 250 млн. 
евро. Това 

съобщи 
министърът на 

земеделието, 
храните и 
горите Румен 
Порожанов на 
дискусия на 

„Национален 
земеделски 

форум – ОСП 
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след 2020 г.", ротационен домакин на която беше Националната 
асоциация на зърнопроизводителите. 

За 2020-2024 г. парите по първи стълб – директни плащания за 
България се планира да бъдат 5,6 млрд. евро при около 5,35 млрд. 
евро през настоящия програмен период. 

България ще се присъедини и към страните, които настояват да 
няма намаление като цяло на средствата за Общата 
селскостопанска политика и те да бъдат запазени, обясни още 
министър Порожанов. Това нямаше как да стане по-рано, защото 
страната ни не можеше да подкрепи подобна декларация преди 
края на председателството на Съвета на ЕС. 

Предвиденото на този етап намаление на парите за развитие на 
селските райони ще може да бъде компенсирано с национални 
средства. 

По многогодишната финансова рамка всяка страна от ЕС има 
различни претенции и ще бъде голям успех, ако преговорите 
приключат до април 2019 г., каза земеделският министър. На 
този етап повечето от държавите в ЕС изразяват позиция, че 
предложените от ЕК тавани на субсидиите трябва да са 
доброволни и всяка страна след анализ да взема решение за 
размера им. България настоява и в ОСП да бъде поне запазен или 
увеличен процентът на т.нар. обвързана подкрепа и да продължи 
прилагането на преходната национална помощ. В дискусията 
участваха и зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от 
земеделското министерство. 

Източник: standartnews.com 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Кулинарен фестивал на 
вкусове и ритми ТАБИЕТ 
НОВИ ИСКЪР 
Кулинарният фестивал на вкусове и ритми ТАБИЕТ  представя 
балканския начин на живот чрез типичната кухня и музика. Празникът 
на кулинарията и музиката предлага много забавления, разнообразие 

от кулинарни стилове, 
фолклор и съвременни 
хитове и незабравими 

преживявания. 
На фирмите участници 
предоставя платформа за 
атрактивно презентиране 
на широка гама продукти, 

съчетано с демонстрации, уъркшопове и специални събития. 
Посетителите могат да видят уменията на изявени майстори готвачи, 
да се насладят на множество кулинарни изкушения, да се забавляват с 
концерти и състезания. 
Богатата програма пренася в света на балканското културно 
многообразие и стил на живот. 

Кога: 14-17 септември 

Къде: площад Св. Дух, Нови пазар 
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Празник на мекицата – с. 
Буховци 
Специален празник на мекицата ще се проведе на 14 септември 
в търговищкото село Буховци. Той се организира за  пети 
пореден път, като за изявата е избран Кръстовден. „Идеята за 
него възникна след вкусна закуска в жител на селото. А тя бе от 
мекици и къпиново сладко”, спомнят си организаторите от 
местното читалище „Развитие-1906“. Те допълниха още, че през 
2012 година празника започва само с 25 участници, а след две 
годни те вече са били 200 души. По време на четвъртото 
издание на уникалния за страната празник през миналата 
година  бе замесено  28 килограма тесто, като бяха направени 
около 300 мекици. 

Тази година събитието отново 
ще бъде на обичайното място 
в центъра, където по традиция 
ще бъдат подготвени 
различни видове теста, а 
мекиците ще се пекат на 
открит огън, както в 

миналото. След това тестените изкушения се гарнират с мляко, 
сирене и различни сладка. 

Кога: 14 септември 

Къде: с. Буховци 

 

Mood for Food street fest 
Наслада от храната. Споделяне на преживяването. Забавление с 
любимите хора. Това е философията на „Mood for Food“ – 
кулинарен фестивал, който предлага храна за всички сетива. Oт 
14 до 16 септември Moоd for food ще подари незабравимо 

кулинарно преживяване. 
Защото храната е в центъра 
на всичко, но около нея 
трябва да има много повече, 
за да се насладиш 
максимално на всеки вкус, 
аромат и глътка. Тази година 
за първи път ще имате 

възможността да се насладите на този празник на храната, точно 
на главната улица, и то не къде да е, а в слънчев Пловдив – 
културния център на България, заслужил признанието за 
Европейска столица на културата за 2019 г. 

Разхождайки се, ще усетите изкусителния аромат на прясно 
приготвен сочен бургер. Отсреща – студена пенлива бира, която 
идеално допълва перфектния кулинарен тандем. Докато си 
похапвате автентична пица, направена от световен шампион, ще 
можете да чуете и любима BG банда. Освен това ще има чаши, 
пълни с вино, уъркшопи, гофрети и какви ли не десерти. В общи 
линии – съвършената наслада за всички сетива. 

 

Кога: 14 – 16 септември 

Къде: Пловдив 




