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Брюксел↓ 

Еврокомисар Хоган: 
Промените в ОСП след 2020 г. 
не са ренационализиране 
Ренационализиране на политиките за развитие на селските 
райони след 2020 г. няма да има. Така еврокомисарят по 
земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган коментира 
мненията, които някои страни-членки на ЕС изразиха по време 
на последното заседание на Съвета по земеделие и рибарство в 
Люксембург. 

Общата селскостопанска политика трябва да остане обща, 
подчерта ирландецът, и допълни, че администрацията, която 
той оглавява, че следи за съответствието на стратегическите 
планове на  страните членки с правилата на ЕС. 

Комисията търси равни условия за всички 

Освен това, изменението на климата и мерките за опазване на 
околната среда не могат да бъдат достатъчно високи в 
светлината на нарастващите глобални предизвикателства, каза 
ирландецът. 

На критиките на някои страни членки, които не одобряват 
обвързването на директните плащания с изпълнението на 
определени условия свързани с климата и околната среда 
еврокомисар Хоган коментира, че то е необходимо, за да се 

осигурят равни 
условия. Освен 
това при 
нарастващите 
глобални 
предизвикателства 
тези мерки съвсем 
не са прекомерни. 

От гледна точка на 
делегацията на Германия начело с държавния секретар на 
Федералното министерство на земеделието Херман Айкенс е 
необходимо първо и най-вече намаляване на бюрокрацията, 
заяви той в интервю за Agra Europe. Освен това федералното 
правителство възнамерява да поиска промяна на горната 
граница и стъпаловидно намаляване на преките плащания в по-
нататъшните преговори. Що се отнася до дефиницията на 
истински фермер и планираното въвеждане на инструменти за 
управление на риска, Херман Айкенс изрази мнение, че 
държавите-членки трябва сами да избират какво да приложат. 

Полша иска по-високо финансиране 

Делегацията на Полша обърна внимание на различните нива на 
директните плащания между страните членки. Според страната 
е необходимо да има преходен период в началото на Общата 
селскостопанска политика след 2020 г. с цел новите правила да 
се приложат успешно. 
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Според Франция също е необходимо да има преходен период, за 
да бъде приложена успешна земеделската политика. В никакъв 
случай не бива да се допуска забавяне на директните плащания 
към фермерите, пише Topagrar.com. 

Източник: www.osp.bg 

Държавите членки може да 
въведат система за ранно 
предупреждение за неспазване 
на правилата от 
бенефициентите 
Държавите членки може да въведат система за ранно 
предупреждение за неспазване на правилата от страна на 
бенефициентите по изпълнение на проектите. Това предвижда 
проекта на Регламент за стратегическите планове на ОСП и 
проекта на Хоризонтален регламент и по-специално относно 
Интегрирана система за администриране и контрол и Системата 
за контрол и санкции във връзка с предварителните условия, 
които са били обсъдени на заседание на Работна група 
„Хоризонтални селскостопански въпроси- Реформа на ОСП“ на 
19 и 20 септември 2018 година. 

За да се гарантира пропорционалността на санкциите в 
случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен 
характер и за първи път, на държавите членки се предоставя 

възможността да въведат система за ранно предупреждение, 
съобщават от пресцентъра на ОДЗ „Кюстендил“. За да се 
гарантират равнопоставеността между държавите членки и 
ефективността и възпиращият ефект на системата от санкции 
във връзка с предварителните условия, Комисията ще приема 
делегирани актове относно прилагането и изчисляването на тези 
санкции. 

Системата за контрол 
и санкции във връзка с 
предварителните 
условия е необходима, 
с цел да се извършва 
контрол и при 
необходимост да се 
налагат санкции, за да 
се гарантира 
ефективността на 

системата на предварителни условия. За да съществуват 
условия на равнопоставеност между бенефициерите в 
различните държави членки, на равнището на Съюза се 
въвеждат определени общи правила относно контрола и 
санкциите във връзка с предварителните условия. За да се 
гарантира, че спазването на предварителните условия се налага 
по хармонизиран начин от държавите членки, в европейското 
законодателство се предвижда минимална степен на контрол. 
Организацията на компетентните контролни органи и на 
контрола се оставя на преценката на държавите членки. 
Относно санкциите, се дава възможност държавите членки да 
определят детайлите, но санкциите следва да бъдат 
пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други 
санкции, установени в правото на Съюза или в националното 



 
 

3 
 

право. За да се осигури ефективен и последователен подход от 
страна на държавите членки, в европейското законодателство се 
предвижда минимална ставка на санкциите за допуснато за 
първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато 
повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок 
процент, а наличието на умисъл – до пълно изключване от 
системата за плащания. 

Източник: www.osp.bg 

У НАС ↓ 

Над 475 млн. лева за 
земеделска политика 
заложени в бюджета за 
догодина 
През следващата година за политика в областта на земеделието 
и селските райони ще бъдат използвани над 475 млн. лева. 
Парите са превидени в държавния бюджет за 2019 г. Средствата 
са заложени в бюджетите на Министерството на земеделието, 
храните и горите и на  Държавен фонд „земеделие“. 

През следващата 
година 137. 878 
млн. лева от 
бюджета на 
аграрното 
министерство ще 
бъдат 
използвани за 
политика в 
областта на 
земеделието и 
селските райони, 

други 5. 703 млн. лева ще бъдат похарчени за политика в 
областта на рибарството и аквакултурите, а 26.975 млн. лева 
отиват в  сферата на съхраняването и увеличаването на горите и 
дивеча. Общият бюджет на Министерството на земеделието, 
храните и горите е почти 193 млн. лева. Освен това 19 млн. лева 
са предвидени за извършване на обществена услуга за защита от 
вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни 
системи“ ЕАД. Тези пари не могат да бъдат пренасочвани за 
други цели. Същото важи и за 1.793 млн. лева, които са за 
обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна 
агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 
земеделски фондове“. 

Малко над 371 млн. лева е целият бюджет на ДФ „Земеделие“, 
според проектозакона. От тях за политика на Министерството 
на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и 
селските райони са предвидени 337. 8 млн. лева, а за дейности в 
областта на рибарството и аквакултурите 303,1 хил. лева. 
Средствата за субсидии и други текущи трансфери, които ще 
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разпредели Държавен фонд „Земеделие“ през 2019 г. са в размер 
на 300. 350 млн. лева. 

Приоритет за 
страната остава 
успешното 
усвояване на 
средствата от 
европейските 
фондове и 
програми на ЕС, 
чрез които да се 
постигне 

устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално 
включване и териториално сближаване и изграждане на 
конкурентоспособна и иновативна икономика, се казва в 
мотивите към законопроекта. 

Източник: Агрозона 

 

Зам.-министър Вергиния 
Кръстева: Градското 
земеделие е фактор в 
съхраняване на 
биоразнообразието и за 

формиране на зелени пояси 
около градовете 
Градското земеделие може да допринесе за съхраняване на 
биоразнообразието и за формиране на зелени пояси около 
градовете, които чувствително да повишат качеството на 
градската околна среда. Това каза заместник-министър Вергиния 
Кръстева по време на откриването на Конференция  „Зелени 
градове за устойчива Европа“. 

Урбанизацията е 
свързана с негативи 
като  застрояване на 
обработваеми площи 
край градовете и 

повишена 
консумация на 
ресурси, предвид 
увеличаване на броя 
на населението. 
Решението на 

проблема се крие в създаването на връзки между 
производителите в аграрните зони и потребителите в града и все 
по-успешното позициониране на фермерски пазари, заяви 
Кръстева. 

 
Тя каза, че основен приоритет на общините е да се привличат и 
насърчават заинтересованите страни да участват в процесите на 
разработване и прилагане на екологични политики. Така ще се 
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подобри качеството на въздуха, почвите и водите и ще се 
ограничи замърсяването на градската среда. Вергиния Кръстева 
подчерта, че не само София, но и останалите големи градове в 
България, разполагат с голям природен капитал, който все повече 
се развива и превръща в конкурентно предимство по отношение 
на зелената икономика. Градовете ни имат сериозен потенциал 
да се превърнат в едни от зелените градове на Европа с помощта 
на подходящите стратегии и планиране. 

Източник: МЗХГ 

България и Франция 
задълбочават 
сътрудничеството си по 
въпросите на ОСП 2020 
 

България и Франция ще възобновят дейността на работната група по 
въпросите на ОСП между двете министерства. Това стана ясно по 
време на срещата на заместник-министър Лозана Василева с Валери 
Метриш-Еке, главен директор на ГД “Постижения в областта на 
икономиката и околната среда на предприятията” на 
Министерството  на земеделието и храните на Франция. Очаква се 
мисия на френското министерство да посети България в началото на 
2019 г. за провеждане на консултации относно новия програмен 
период на ОСП. 

В рамките на визитата 
зам.-министър 
Василева посети 
българските 
изложители на 
международния салон 
за хранително-вкусова 
промишленост SIAL 
2018, Париж. 
Зам.-министър 

Василева проведе среща с президента и изпълнителния директор на 
Кооп де Франс, като бяха обсъдени въпросите за сътрудничество в 
областта на организациите на производители и насърчаване на 
сдружаването, подкрепа и откриване на нови пазари. 

 

Източник: МЗХГ 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празник на картофа – 
Клисура 2018 
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В балканското градче се намира единственият по рода си в България 
и на полуострова Музей на 
картофа, затова честванията 
тук вече са традиционни. Тази 
година е 32-рото издание и 
освен обичайната изложба на 

картофи с най-причудливи 
форми, в Клисура ще има и 
надпревара за най-голям, 
най-малък и най-вкусен 
картоф от тазгодишната 
реколта. 

Следва прерязване на 
лентите на изложбите, в 
които ще участват 
картофопроизводители от 

цялата страна. Тържествата ще продължат с голям концерт и 
всенародно веселие на пл. „20 април 1876г“. Клисурци не 
пропускат да изтъкнат, че тук се раждат най – сладките 
картофи, които могат да съперничат на най – известните 
родопски сортове. За това и тази земеделска култура е на 
особена почит в града. 

През 1986 г. в Червенаковата къща се създава уникална музейна 
сбирка, в която най – голяма атракция представляват 
впечатляващи със своите размери картофи. В деня на Празника 
на Картофа се организират различни конкурси: за най – красиво 
кулинарно изделие от картофи, за литературна творба, „Златен 
картоф“- за принос към уникалния празник и много други. От 
същата година датира и традицията да има Ден на картофа. 

Кога: 26 октомври 

Къде: гр. Клисура 

Празник на еленския бут – гр. 
Елена 
Празник на еленския бут вече е традиция в едноименния град и 
тази година ще се състои между 26 и 28 октомври 2018 г. за 
седми път. Провежда се всяка последна събота на месец 
октомври, като идеята е да се възроди една позабравена стара 
традиция – Еленският събор по Димитровден. Не се помни кога 
назад във времето еленските балканджии са открили рецептата 
за тази вкусотия, но със сигурност се знае, че е уникален, вкусен 
и търсен в цялата страна, се казва в сайта на туристическия борд 
на града. Пресъздаването на стара еленска традиция връща 
спомена за пърлене на прасе над трап – ритуал, в който участват 
само мъже. 

 

Празника се организира от Община Елена и Местен съвет по 
туризъм. 

Кога: 26-28 октомври 

Къде: гр. Елена 
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Национален рибен фестивал 
„Есенни пасажи” 
Несебър посреща свои гости в края на октомври с шестото издание на 
фестивала „Есенни пасажи“. И през тази година морската община е 
включила редица интересни събития в програмата на феста. Една от 
основните  цели е да се представят местните бит и култура пред 

гостите на 
града. По 
традиция от 
сутрин до късна 
вечер през трите 
дни на 
фестивала 
гостите и 
местните жители 

могат да се насладят на рибни деликатеси, предлагани от 
производители и ресторантьори на площад „Месамбрия”. За доброто 
настроение ще се погрижат и няколко фолклорни формации. 

Кога: 26-28 октовмри 

Къде: гр. Несебър 

Празник на смилянския боб 
2018 

Народно читалище „Проф.Асен Златарев“ организира 
традиционният за с. Смилян – Празник на Смилянския фасул. 
Той се провежда всяка година в последната събота на месец 
октомври, когато жителите на смолянското село са прибрали 
вече реколтата си. Началото на събитието ще е на 27-ми 
октомври 2018 г. и ще бъде отбелязано с топовно гръмване на 
фасулено топче от автентично смилянско оръдие. 

Традиционен 
поминък на 
смилянци е 
отглеждането и 
обработката на 
фасул, а 
особено 
прочути са с 
производството 
на едрия 

салатен фасул. Обработването му става ръчно, а наторяването 
става само с оборски тор /естествен, разбира се/. Местните 
наричат смилянския фасул – „фасульовица“, а данни за 
отглеждането му в района има от 250 години. 

В рамките на празника се провеждат няколко конкурса: 

– за ястие от фасул; 

– за пано от фасул; 

– за най-добър производител на фасул. 
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Освен конкурси се провеждат много дегустации, изложби, 
състезания, музикална програма с много песни и танци. Всички 
дейности и атракции в празника са насочени към 
„фасуьовицата“ и дори най-малките ще се включат в празника 
със специално подготвена програма. Най-очакван обаче си 
остава Конкурса за най-хубаво бобено пано, в който 
участниците имат възможност да развихрят въображението си. 

Кога: 27 октомври 

Къде: с. Смилян 

Фермерски пазар Оборище  
Тази есен честваме 5 години фермерски пазари Хранкооп! 
Като част от дейностите по празнуването сме планирали фестивали по 
1 път в месеца на знакови места в града :) След изключително 
зареждащия Фест на фермерските пазари в парка Заимов, следва 
този на Оборище зад храм-паметника Ал. Невски, където вече 

няколко години организираме събития съвместно със Столична 
община и Общинско дружество "Пазари Юг".  

 
Изданието на 28.10. ще проведем под мотото Good Food Good 
Farming, с което ще се включим в общоевропейската кампания на 
Friends of the Earth, за по-голяма подкрепа на малките семейни 
ферми в новата селскостопанска политика на ЕС. 

Кога: 28 октомври 

Къде: Храм-Паметник Свети Александър Невски, София 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




