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Увеличението на производството ще е на база ръст с 6 на сто на
засетите площи и с 9 на сто на средния добив.

Първа прогноза за добивите от
зърно в ЕС през 2019 г

Перспективата за производството на ечемик в ЕС през 2019 г.
също е благоприятна и предвижда увеличение на добива с 10
сто в сравнение с тазгодишното равнище – до 61,5 млн.т.

Тези дни водещата независима европейска аналитична агенция
Strategie Grains оповести първата си официална прогноза за
производството на зърнени храни в ЕС през 2019 година.
Според водещите европейски специалисти перспективите са
много благоприятни. Експертите очакват, че при благоприятни
агрометеорологични условия общият добив от зърнени храни в
ЕС през 2019 г. ще нарасне с респектиращите 11 на сто – до 311
млн.т, в сравнение с 279 млн.т, реколтирани през миналата
година.
Strategie Grains е на
мнение,
че
след
неблагоприятната
за
европейското
зърнопроизводство 2018
година
ще
последва
увеличение на добива от
мека пшеница до найвисокото
равнище
от
четири сезона насам – 147
млн.т, или с 20 млн. тона (16%) повече в сравнение с текущия
сезон.

Добивът от царевица в ЕС през следващата година ще нарасне
с 4 на сто – до 61,5 млн.т.
Източник: Sinor.BG

Свършват парите на ЕС за енергия
от въглища
Европа дава ясен сигнал, че приоритет ще бъде производството
на енергия от възобновяеми източници, а не от въглища и
атомна енергия. Това става, след като така нареченият триалог
във формата Европейската комисия, Европейския парламент и
Съвета на ЕС гласува „Пакета за чиста енергия“.
Държавни субсидии за конвенционална енергия ще се
изплащат само до 2025 г., стана ясно след срещата. „Това е найголемият законодателен пакет в историята на енергийната
политика на ЕС.“, обясни Елизабет Кьостингер, министър на
устойчивото развитие и туризма и председател на Съвета на ЕС
по време на Австрийското председателство. „С този резултат
енергийният пазар на Европа в бъдеще ще бъде регулиран поефективно и ефикасно. Ще се даде ясен приоритет на енергията
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от ВЕИ.“, по думите на Кьостингер. Това е важна стъпка към
завършването на енергийния Европейски съюз и ни
приближава повече до целите на Парижкото споразумение,
допълни тя.
Целта на директивата за електроенергията е да се гарантира, че
пазарът на електроенергия в ЕС е конкурентоспособен,
ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен.
Споразумението предоставя повече права на потребителите,
като същевременно защитава уязвимите клиенти и определя
ролите и отговорностите на участниците на пазара.

клиенти ще продължат да бъдат защитени, тъй като държавитечленки ще могат да регулират цените за уязвими домакинства.
Директивата също така позволява на държавите-членки да
прилагат публични интервенции в ценообразуването за
доставка на електроенергия за други битови клиенти и
микропредприятия с цел да бъде приложен преходен период и
да се установи ефективна конкуренция между доставчиците и
да се постигне напълно ефективно определяне на цената на
електричеството.
В бъдеще клиентите ще могат да участват директно на пазара
като активни клиенти, например като продават електроенергия,
които сами са произвели, или да участват в сдружения от
заинтересовани лица. Директивата също така гарантира, че
клиентите имат достъп до инструменти за сравнение на цените,
интелигентни измервателни уреди и договори, които отразяват
динамиката в цените на електроенергията.
След 2026 г. клиентите ще могат да променят доставчиците на
електроенергия в рамките на 24 часа.

Ключов елемент от споразумението е способността на
доставчиците на електроенергия сами да определят цените на
енергията. Това ще ограничи изкривяването на пазара, ще
доведе до повече конкуренция и ще доведе до по-ниски цени
на дребно. В същото време Съветът гарантира, че уязвимите

Споразуменията по двете досиета ще бъдат обсъдени от
посланиците на ЕС, които също трябва да подкрепят сделките.
След това досиетата ще бъдат официално приети от
Европейския парламент и Съвета, съобщават от пресцентъра на
Съвета на ЕС.
Източник: Агрозона
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на болестта и предотвратяване на негативно икономическо
въздействие върху отрасъла, чрез отпуснатата държавна помощ
от типа „de minimis”“, подчерта Василева.

У НАС ↓
Д-р Лозана Василева: Близо 28
мил. лева е общият размер на
подпомагането по схемите за
обвързана подкрепа за дребните
преживни животни през 2018г
„Близо 28 мил. лева е общият размер на подпомагането по
схемите за обвързана подкрепа за дребните преживни животни
(ДПЖ) през 2018г. Бюджетът включва Схемата за обвързано
подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен
контрол и Схемата за обвързано подпомагане за овце майки
и/или кози майки в планински райони“. Това каза заместник министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана
Василева на Годишната среща - форум на Националната
овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).
„2018 г. беше трудна година за овцевъдството и козевъдството,
предвид констатираното заболяване чума по ДПЖ на
територията на страната. За справяне със ситуацията бяха
предприети мерки, целящи ограничаване разпространението

В допълнение тя припомни, че през годината се предостави
помощ „de minimis” за овце и кози-майки под селекционен
контрол на земеделски стопани, чиято реализация на
минимално изискуемите количества мляко по Схемата за
обвързано подпомагане за Кампания 2017 беше затруднена.
По време на форума НОКА представи стратегически насоки за
развитие
на
двата сектора
за следващите
10
години.
Дискутирани
бяха темите за
обвързаната
подкрепа
за
периода 20192020 и новите
държавни помощи, от които овцевъди, козевъди и организации
на производители ще могат да се възползват.
На
събитието
присъстваха
още
председателят
на
Селскостопанска академия, (ССА) проф. Васил Николов, д-р
Георги Чобанов – Директор Дирекция „Здравеопазване и
хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“,
народни представители, експерти от министерството,
председатели на развъдни асоциации и други.
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Източник: МЗХГ

До 18 януари ще се приемат
заявления за плащане по мярката
за хуманно отношение
ДФЗ удължи срокът
за подаване на
документите
Срокът за подаване
на
заявления
за
плащане по мярка 14
„Хуманно отношение
към животните“ от
ПРСР се удължава от
31 декември 2018 г. на 18 януари 2019 г. Промяната става въз
основа на заповед на изпълнителният директор на ДФ
„Земеделие“ Живко Живков, съобщиха от Разплащателната
агенция. Удължаването на срока е резултат от постъпили
указания на Управляващия орган на ПРСР. По този начин се
дава възможност на земеделските стопани, които са увеличили
броя на животните, одобрени за подпомагане с първото
заявление от 2017 г., с повече от 10% от одобрените
животински единици (ЖЕ), да подадат заявки за плащане по
Мярка 14 за 2018 г.

ДФЗ-РА уведомява земеделските стопани, че одобрената и
изплатена финансова помощ по Мярка 14 през 2018 г. ще бъде
до размера на одобрените животински единици по мярката и
дейности през първия прием – 2017 г. при максимално
увеличение на ЖЕ с до 10%. Средствата ще бъдат преведени
след приключване на всички проверки за допустимост.
Субсидиите по Марка 14 са под формата на ежегодни
компенсаторни плащания за една животинска единица.
Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при
условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и
ангажиментите посочени в план-програмата, която е
неразделна част от заявлението за плащане.
Източник: Агрозона

Земеделският министър ще
отчете дейността си за 2018 г.
На 19 декември след
заседанието на
Министерския
съвет ръководният екип
на министерството на
земеделието ще отчете
дейността на
ведомството през
изминалата година,
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съобщиха от агроведомството. Срещата ще се проведе от 14
часа с журналисти от националните и аграрни медии.

„Земеделие” – РА ще извърши окончателните разплащания по
Схемата за единно плащане на площ.

Източник:Синор

До момента по подадените заявления за Кампания 2018 г. са
разплатени общо 785,371 млн. лева. От тях по схемите за
животни са преведени 151 млн. лв. Първите плащанията за
настоящата кампания започнаха в края на октомври и бяха
насочени към животновъдите - по схемите за преходна
национална помощ, необвързана с производството.

Преведени са над 634 млн. лева
по схемата за единно плащане на
площ за кампания 2018 г.
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 634 337 431 лева на 57
909 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).
Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 193
лв./хектар. За кампания 2018 г. общият бюджет за подпомагане
по СЕПП е в размер на 743 млн. лева.
Окончателната ставка по СЕПП
за кампания 2018 г. ще бъде
определена със заповед на
министъра на земеделието,
храните и горите Румен
Порожанов. Тя ще бъде
издадена след актуализирането
на слой „Площи, допустими за
подпомагане“. Актуализацията става на база на подадените
възражения от земеделските стопани и след изясняване
принадлежността на констатираните двойно заявени площи за
Кампания 2018 г. Въз основа на обновената информация ДФ

Източник: МЗХГ

Над 2,5 млрд. лева са изплатените
средства в сектор „Земеделие“
през 2018 г
„Над 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор
„Земеделие“ през 2018 г.“ Това каза министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов на
пресконференция, на която бяха представени резултатите от
работата на ведомството през годината. 1,521 млрд. от сумата
са директните плащания, обвързаното производство, зелените
плащания и други. Само вчера вечерта бяха изплатени 634
млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).
„Общо 305 млн. лв. са всички преходни национални помощи.
Водещите са в тютюнопроизводството и в животновъдството.
Беше отпуснат и dе minimis – там, където съответните сектори
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имат своята пазарна нужда и необходимост да бъдат
подпомогнати допълнително", каза Румен Порожанов.
Той припомни, че през тази година има две одобрени
държавни помощи в сектора – за малки мандри и за Global
G.A.P. - сертификат, който производителите на плодове и
зеленчуци трябва да притежават, за да могат да реализират
продукция в големите търговски вериги. Министърът съобщи
още, че в момента заедно с производителите на плодове се
работи и върху възможностите за помощи за малки камери за
бързо замразяване, сушилни и други съоръжения, с които да се
подпомогне процесът по запазване на плода веднага след
беритба.
Сред

важните
законодателни
инициативи
през
2018 г., които минаха
при
широк
обществен интерес,
са
промените
в
законите, свързани с
поземлената
собственост,
арендата и ползването на земя. Един от акцентите е
ограничаването на продължителността на договорите за
ползване, каза министър Порожанов.

контролиращи. Така контролът ще бъде по-ефективен и
качествен и ще гарантираме повече прозрачност по веригата,
което е важно за потребителя, увери зам.-министърът на
земеделието Вергиния Кръстева. Тя посочи, че се предвижда да
има информационна система от база
данни за
биопроизводството с цел по-добро проследяване.
"На сайта на министерството днес е качена индикативната
програма за приемите през 2019 г. по Програмата за развитие
на селските райони. Ще бъдат отворени 9 мерки с бюджет от
141 млн. евро“, съобщи зам.-министър д-р Лозана
Василева. Подмярката за иновации 16. 1 ще бъде отворена в
началото на следващата година. През 2019 г. предстои
стартирането на подмерките 6.3 - насочена към малките
земеделски стопанства, 7.3 за създаване на широколентова
инфраструктура в малките населени места, 7.6 за дейности по
възстановяването на сгради с религиозно и културно значение,
както и подмярка 1.1 за получаване на професионално
обучение.
Към настоящия момент 1,6 млрд. евро или 56% от бюджета на
ПРСР за целия период е договорен, като по отворените приеми
за 2018 г. бюджетът е над 662 млн. лв., каза още зам.-министър
Лозана Василева.
Източник: МЗХГ

Много промени бяха направени и по отношение на
биологичното производство с цел да се въведат допълнителни
изисквания и към преработватели и търговци, и към
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още, че срокът за подаване на заявления за плащане за 2018
се удължава до 18 януари 2019 г.
Източник: ДФ „Земеделие“ - РА

Животновъдите получиха още
близо 838 000 лева по мярка 14 за
2017 г.
ДФ „Земеделие“ преведе още 837 674 лева на 48 земеделски
стопани, кандидатствали
по мярка 14 „Хуманно
отношение
към
животните“ от ПРСР
2014-2020г.
Заедно
с
разплатените
през
месец
ноември
средства,
общият
размер на плащанията
по мярката достигна
3 752 570 лева, изплатени на 363 земеделски стопани.
Напомняме, че животновъдите – кандидати по мярка
14„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.,
могат да получат допълнителна информация в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ - Отдел РРА – РА. Напомняме

МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Фолклорен събор „Бъдник“
За поредна година в
навечерието на един от
най-големите
църковни и семейни
празници – Рождество
Христово, в Община
Видин ще се проведе
фолклорен
събор
„Бъдник”.
Фолклорен
събор
„Бъдник” и кулинарна изложба на ястия за Бъдни Вечер съвместно с
всички читалища от населените места организира община Видин.
В рамките на Фолкорен събор „Бъдник” видинчани ще видят
изпълненията на самодейните състави към читалищата. В богата
кулинарна изложба ще се представят над 100 традиционни за
трапезата на Бъдни вечер ястия, които всички гости на празника ще
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дегустират. . В изложбата ще бъдат представени ястия, като пълнени
чушки, постни сарми, гювеч, тиквеник с грозде и др.

Кога: 19 декември
Къде: гр. Видин

Празник на пелина – с.
Змейово
Ще се състои Празник на
пелина в старозагорското
село Змейово. Той се
провежда всяка година в
уикенда преди
Коледа. Събира
производители,
които
предлагат свои варианти
на рецептата, а експерти
оценяват продукцията по
пивкост, цвят, аромат, бистрота. Всички останали посетители
просто се наслаждават на дъхавата напитка.
Технологията на змейовския пелин е съвсем различна
от осмарския пелин, който може би е най-популярен у нас.
Като основа за приготвянето на змейовската напитка се
използва специална настойка и старо вино, докато осмарският
му „съперник“ представлява истинско специално приготвено
вино по „тайна“ рецепта.

Няколко са ключовите съставки на традиционния пелин,
приготвян в Змейово. Преди всичко за него е нужно старо,
домашно приготвено вино от миналогодишната реколта, което
може да е и бяло, и червено.Първи змейовски пелин произвежда
роденият в далечната 1881 г. Стоян Найденов – местен
чорбаджия и собственик на винарска изба, дюкян и пивница.
Именно той е авторът на оригиналната рецепта за приготвянето
на знаковото змеевско питие. В негова памет на бившия му
дюкян е поставена мемориална плоча.
Кога: 22 декември
Къде: НЧ „Пробуда 1928“ с. Змейово

Международен фестивал на
ледените фигури „Русе Айс Фест”
2018
От 5 декември до средата на февруари ще
продължи Ruse Ice Fest, с богата културноразвлекателна програма. От години фестът
се е превърнал в емблема на зимните
атракции в Русе Международен фестивал
на ледените фигури „Русе Айс Фест“ 2018.
Забележителни майстори на ледения
карвинг ще ваят скулптури пред очите на
русенци, а леден бар и атрактивна
артистична
програма
ще
радват
посетителите. Церемонията по откриването
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ще бъде съпроводена от редица привлекателни събития за малки и
големи през целия ден.

Кога: 05 декември – 14 февруари
Къде: гр. Русе
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