
№8
17 септември - 23 септември



1 
 

БРЮКСЕЛ↓ 

БРЕКЗИТ: Нови 
предизвикателства за ОСП 
Излизането на Великобритания от Европейския съюз ще донесе нови 
предизвикателства за бюджета на Общността. Те ще засегнат Общата 

селскостопанска политика и 
кохезионните фондове. Това 
стана ясно по време на 
срещата на външните 
министри от Съюза в 

Брюксел. 
 

Загрижени за финансирането 
на селскостопанския сектор са най-вече източноевропейските 
държави. Словакия се надява, че Съюзът ще успее да преодолее 
различията още преди началото на 2020 година. Според заместник-
министъра на външните работи на Братислава бюджетът трябва да е 
балансиран, за да осигури достатъчно средства за традиционните 
силни сектори, както и за новите задачи. Страната му е готова да 
увеличи вноската си. 

Хърватският външен министър Мария Пейчинович-Бурич посочи, че 
Загреб няма нищо против новата структура на европейския бюджет. В 
същото време трябва да има достатъчно средства за секторите селско 
стопанство и кохезия, изтъкна тя и поясни, че страната й изпитва силни 
притеснения заради предстоящите съкращения на аграрния бюджет. 
Хърватия е най-новият член на Съюза и като такъв трябва да получава 
същия обем директни плащания до 2022 година. Подобно е и мнението 
на Латвия. Балтийската държава настоява за запазване на плащанията 
за земеделие. 

Холандия е една от западноевропейските страни, които смятат, че след 
Брекзит общият бюджет на Общността трябва да бъде съкратен, а 
плащанията да бъдат пренасочени към нови предизвикателства. Сред 
тях Хага поставя основно сигурността и отбраната, както и социалната 
сфера. 

Еврокомисарят по бюджетните въпроси Гюнтер Йотингер от своя 
страна предупреди, че в дискусията за финансирането не бива да има 
противопоставяне между наука и кохезия и между селско стопанство и 
миграция. Комисарят за пореден път подчерта, че без увеличение на 
вноските от страна на страните-членки неминуемо ще се стигне до 
съкращения в общия бюджет. 

Източник: AGRO.BG  

ЕС намалява прогнозите си за 
производството на царевица и 
ечемик 
Заради силното засушаване през лятото експертите от 
Европейската агенция по мониторинг на аграрните култури 
продължават да редуцират прогнозите си за производството на 
някои от основните зърнени култури през 2018/19 г. в страните 
от ЕС, информира „Зерно Онлайн”. Така оценката за средните 
добиви при царевицата е намалена от 757 на 749 кг/дка. Подобна 
прогноза ако се реализира ще е с 2,6% над средния петгодишен 
показател. 

Те констатират че сушата се запазва в централните и източни части на 
Германия, както и в Полша.  За сметка на това в страните от Южна 
Европа се очакват по-високи добиви от царевица. Негативна корекция 



2 
 

на средните добиви е направена и при пролетния ечемик- от 407 на 
405 кг/дка , което е с 4,7% под средния петгодишен 
показател.  Средните добиви при ечемика като цяло се прогнозират на 
469 кг/дка, което е с 4,3% под средния петгодишен показател. 
Прогнозата за средните добиви от мека пшеница е оставена на нивото 
от миналия месец- 570 кг/дка, което също е под нивото за последните 
пет години 

Източник: Nivabg.com 

 

 

У НАС↓ 
България и Гърция са за 
запазване на бюджета на ОСП 
след 2020 г. 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се 
срещна днес в Атина с гръцкия си колега Ставрос Араховитис, 
съобщиха от агроведомството. Двамата министри са били единодушни 
по отношение на запазване на бюджета на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) на нивото на 2014-2020.  

Според министрите Многогодишната 
финансова рамка на ЕС трябва да бъде 
приета преди изборите за нов 
Европейски парламент, които ще се 
проведат през май 2019 г. ОСП следва 
да остане обща политика и бюджетът е 
най-важен, за да няма Европа на 
различни скорости, е посочено по време 

на срещата. 

Министър Порожанов е изразил подкрепата си за Меморандума на 
няколко държави-членки за запазване на бюджета на ОСП след 2020 
г. Министрите се съгласиха, че двете държави имат много сходни 
проблеми и трябва да бъдат обединени, за да отговорят на очакванията 
на стотици хиляди земеделски производители. 

Министрите са споделили и опасенията си за бюрокрацията, която ще 
се създаде при изготвянето на Стратегическите планове за ОСП. 
Двамата министри подкрепят обвързаната подкрепа. 
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По време на срещата министър Порожанов е запознал гръцкия си 
колега с превантивните мерки, предприети от България по отношение 
на Африканската чума по свинете. Двамата министри се обединиха 
около идеята за координиране на усилията за създаване на работна 
група, която ще работи съвместно по отношение на  ветеринарните и 
фитосанитарни въпроси,  както и търговията със селскостопански 
продукти. 

Източник: Sinor.BG 

Асоциацията на земеделските 
производители в България 
прави „Отворени дни - Виж 
как го правим ние“ 
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) 
организира първото събитие „Отворени дни - Виж как го правим ние“, 
което включва посещение на семейната ферма на Марин Димов в с. 
Осен, община Главиница, област Силистра. На 27 септември 2018 г. 
(четвъртък), от 10:00 до 14:00 часа, стопанството ще бъде отворено за 
всички – деца, студенти, младежи, възрастни, журналисти, които искат 
да научат повече и да се запознаят отблизо със земеделския бизнес. 

Събитието се организира по проект на АЗПБ „CAP – Hot Spot“, 
изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и 
развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Проектът 
има за цел да повиши информираността на широката общественост за 
ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на 
ЕС.  
Събитията „Отворени дни - Виж как го правим ние“ са прекрасна 

възможност да се запознаете с динамичното ежедневие и работата на 
земеделските стопани, да получите информация за прилаганите 
технологии, да научите повече за това откъде идва храната, какво 

вдъхновява и 
мотивира 

нашите 
производители 

и какъв е 
техният принос 
в опазването на 
околната среда, 
създаването на 
заетост и 
предоставянето 

на редица други блага. Ще можете да видите добра практики от 
българското селско стопанство. 

 

Източник: AGRO.BG  

Oт 1 октомври ДФЗ приема 
документи за кредит за семена и 
торове 

От 1 октомври до 16 ноември 2018 г. земеделските 
стопани могат да кандидатстват за кредит за семена и торове 
за производство на пшеница, реколта 2019. Това реши УС на 
ДФ „Земеделие“. Документи за кандидатстване се приемат в 
отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на 
областните дирекции на институцията по адресна регистрация 
на физическото или юридическо лице. 
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За кредит могат да кандидатстват физически и 

юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, 
регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са 
изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени 
задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с 

търговеца на минерални 
торове и семена, да не са в 
процедура по 
несъстоятелност или в 
обявена такава, както и да 
не са в производство по 
ликвидация.  

Всеки стопанин, 
който отговаря на 
изискванията, може да 
получи 80 лв./ха за 

закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на 
семена. Максималният размер на кредита е 200 000 лв. Заемът 
се предоставя при 3% годишна лихва и трябва да се погаси до 
1 октомври 2019 г. Крайната дата за изплащане на средствата 
от ДФЗ е 21 декември 2018 г.  

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека 
върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и 
съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение 
в публичните складове, залог на парична сума или банкова 
гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури 
покритие на кредита в размер на 135%. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 

27 птицевъди в област Разград 
покриват европейските 
изисквания за хуманно 
отношение чрез държавни 
помощи 
В област Разград птицевъдството става все по-атрактивен агробизнес. 
27 са птицефермите в региона, които покриват европейските 
изисквания за хуманно отношение по схемата „Помощ за реализиране 
на доброволно 
поети ангажименти 
за хуманно 
отношение към 
птиците” за 2018 г. 
Това съобщи 
директорът на ОД 
на ДФ „Земеделие“ 
в Разград Айдън 
Велиев по време на 
Деня на отворени 
врати в областната 
дирекция. Той 
поясни, че към 17.09.2018 г. по схемата е изплатена държавна помощ 
на 17 бенефициента, на обща стойнот от близо 2, 450 мл н. лева. За 
държавната помощ, насочена за модерницаия на птицефермите, са 
кандидатствали общо 296 птицевъди от цялата страта, като 
допустимите за подпомагане са 292. Към момента са изплатени 
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субсидии на 184 от тях, която възлиза над 29, 509 млн. лева. 
    С решение на УС на ДФ „Земеделие” по схемата „Помощ за 
реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците” за 2018 г. беше утвърден финансов ресурс от 
34, 560 млн. лв. 
Характерни за региона са големите стопанства, които са окрупнени 
благодарение на схемите и мерките на директните плащания, каза 
Велиев. По думите му, областната дирекция на ДФ „Земеделии“ в 
Разград подпомага 3 000 земеделски стопани. В заявленията за 
подпомагане те са декларирали, че обработват 1, 375 млн. дка и 
отглеждат 28 800 глави животни. За „Кампания 2017“ стопаните са 
получили общо 67 млн. лв. по всички схеми и мерки на директните 
плащания. 
     Най-много са тези, които кандидатстват по СЕПП. За „Кампания 2017 
г.“ субсидии, в размер на 26, 625 млн. лв., са получили 1 873 
бенефициенти, съобщи Велиев. Същият брой земеделски 
производители са получили и подпомагане по схемата за 
преразпределително плащане - в размер на 3, 376 млн. лв. и за зелени 
плащания – близо 16, 705 млн. лв. По СЕПП за „Кампания 2017“ са 
преведени над 713 млн. лева на 58 073 кандидати от цялата страна. 
      В област Разград има значителен брой тютюнопроизводителите, 
които отглеждат широколистните сортове „Вирджиния“ и „Бърлей“. Те 
наброяват 1 065 и са получили рефертни плащания по схемата ПНДТ в 
размер на 1, 718 млн. лв. Общо за страната по схемата са платени над 
84, 471 млн. лв. на 41 323 тютюнопроизводители каза Велиев.   
По схемата за протеинови култури за „Кампания“ са подпомогнати 804 
земеделски стопани с общо 1, 022 млн. лв. В схемата са участвали общо 
17 328 стопани в цялата страна, между които се разпределят 29, 960 
млн. лв.   
     По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в област 
Разград са финансирани 250 фермера, които са получили над 1, 113 

млн. лв. За страната по схемата са субсидирани 5 583 бенефициенти, 
на които са изплатени над 29, 290 млн. лв., на глава съобщи в 
заключение директорът на областната дирекция на фонда. 
Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Разград премина при завишен 
интерес. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП 
за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани 
към бюджета. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 

11 лозови масиви в област 
Шумен са модернизирани с 
европейски пари 

Най-атрактивната мярка от Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 
2014-2018 г., която приключва тази година, е „Преструктуриране и 
конверсия на лозя”. Чрез нея  винопроизводителите повишават своята 
конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или 
наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски 
стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на 
участие в мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и 
виното.  
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За област Шумен към момента са подадени 11 заявления за плащане 
по сключени договори. От тях до момента са изплатени 9 заявления на 

обща стойност 
от над 1,630 
млн. лв. До 
края на 

финансовата 
година 

предстои 
изплащане на 

финансова 
помощ по още 
2 договора за 
област Шумен. 
Те са на 

прогнозна стойност от близо 369 000 лв. Това съобщи директорът на 
ОД на ДФ „Земеделие“ в Шумен Милена Чобанова по време на Деня 
на отворени врати в областната дирекция.  

 Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за периода 
2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над 129, 469 млн. евро ( близо 
253, 216 млн. лв.). За 2018 година са изплатени близо 23 млн. лв. по 
144 договора за цялата страна. Бюджетът на мярка „Преструктуриране 
и конверсия на лозя” за този период е в размер на 50, 708 млн. лв. Това 
означава, че усвояемостта по мярката към момента е около 45%. 
Последните плащания ще бъдат извършени до 15 октомври 2018 г., 
каза Чобанова. 

За 2017 година са изплатени близо 43, 572 млн. лв, което е 
86,70% усвояемост на средствата по бюджет, в размер над 50, 254 млн 
лв. Превените средства са по 221 договора. За област Шумен е 
подадено е 1 заявление за плащане, на стойност близо 127 000 лв.  

За 2016 година са изплатени близо 42 млн. лв, което е 82,09% 
усвояемост на средствата от бюджет в размер на близо 51 млн. лв по 
мярката. Платени са 199 договора. За област Шумен са преведени над 
197 000 лв. по 2 договора.  

За 2015 година общо за страната са изплатени близо 39 млн. лв, 
което е 77,59% усвояемост на средствата от бюджета, в размер над 50 
млн. лв по мярката. Платени са 121 заявления по сключени договори. 
За област Шумен са преведени 771 554 лв. по 1 сключен договор.  

За 2014 година са изплатени над 32, 158 млн. лв. по 132 
договора. Усвояемостта на бюджета, който беше в размер на близо 51, 
168 млн. лв. е 62,85%. За област Шумен е изплатена финансова помощ 
от над 208 000 лв по 4 договора, каза още Чобанова. 

Следващата Националната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор на България ще бъде с период 2019-2023 г. Тя се 
финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ). 

Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Шумен премина при 
завишен интерес. Най-много запитвания имаше във връзка с 
кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на 
земеделските стопани към бюджета. В областната дирекция бяха 
издадени и 9 удостоверения за особен залог. 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 
Трюфел Фест 2018 – Угърчин 

 
На 21 до 23 септември 
Община Угърчин и фирма 
„Хайд“ организират за 
трета поредна година 
Трюфел Фест 2018 в гр. 
Угърчин. Това 
единственият по рода си 
фестивал у нас, който е 
посветен на скъпата гъба. 
В района са открити 

първите трюфели на територията на България. Идеята на събитието е 
повече хора да разберат, че у нас има трюфели и отглеждането им е с 
голяма перспектива. Най-често отглежданият трюфел в България е 
летният черен трюфел, среща се и белият трюфел /най-скъпият 
трюфел/, но рядко. 

Паралелно с Трюфел Фест ще се проведе и традиционният Угърчински 
панаир. В състезанието „На лов … за трюфели“ домашните любимци 
ще търсят трюфели, а за тримата първенци ще има и награди. Има още 
много изненади, вкусотии и музика. 

Кога: 21-23 септември 

Къде: Угърчин 

Фестивал на киселото мляко – 
култура и традиции 
Здравето, дълголетието, богатството и красотата на българската 

планина ще бъдат прославени във 
фестивала, посветен на киселото 
мляко – един уникален български 
продукт, който и според съвременната 
наука, и според отколешните 
традиции е извор на здраве и 
дълголетие. Магията на планината ще 

оживее във Фестивалa на киселото мляко – култура и традиции. 
С цел популяризиране на магията „Родопи“ планина и феномена 
„Дълголетие“ се стартира Фестивал на киселото мляко – култура и 
традиции през 2015. Фестивалът всяка година се провежда под 
патронажа на Министерството на туризма на Р България. Партньори на 
фестивала са – Община Смолян, Област Смолян, Кметство 
Момчиловци и т.н. 
Основна цел на Фестивалa на киселото мляко – култура и традиции е 
да популяризира традициите за производство на кисело мляко и 
сирена, заедно със богатството на песенния и танцов фолклор, 
самобитността на родопските обичаи и автентичните родопски 
занаяти. 

Една от най-обичаните български рок групи Б.Т.Р. ще разтърси сцената 
на фестивала в 22:00 ч. на 22-ри септември, след конкурса за красота 
„Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2018“. През дните на 
Фестивала с. Момчиловци ще бъде средище на култа към киселото 
мляко и местните традиции. 

Кога: 21-23 септември 

Къде: Момчиловци  
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Нощ на Самоводската Чаршия и 
Фестивал на занаятите 

Първото издание на Нощта на Самоводската чаршия и Фестивала 
на занаятите беше през 2011г. Вдъхновението идва от 
Европейската инициатива „Нощ на музеите“. Днес Самоводската 
чаршия продължава да пази духа и традициите на Възраждането. 
Сега там са разположени най-различни занаятчийски 
работилници – грънчарска, резбарска, бакърджийска, оръжейна, 
тъкачница, шекерджийница, фотографчийница, иконописно 
ателие, кафене, работилница за приготвяне на кадаиф и др., а на 
площад „Самоводска чаршия“ – фурна, много сувенирни 
магазини и малки художествени галерии. 

Кога: 22 септември 

Къде: Велико Търново, Самодивска чаршия 

 

 

 

 

 

 

 
 




