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БРЮКСЕЛ↓ 

Директните плащания за 
България ще се увеличават до 
2027 година 
Сумата на директните плащания, която България ще получи по 
Общата селскостопанска политика на ЕС през периода 2021 г. до 
2027 г. не само няма да намалява, а ще се увеличава. Сумата ще 
възлиза на над 5,6 млрд. евро и ще се повишава всяка година. 
Информацията се съдържа в доклад на Европейския парламент 
по предложенията за бъдещата ОСП 2021 – 2027 година. 

 

 

Бюджетът на България за 2021 г. възлиза на 776 281 570 евро, за 
2022 г. е 784 748 620 евро, за 2023 – 793 215 670 евро, за 2024 г. 
– 801 682 719 евро, за 2025 г. – 810 149 769 евро, за 2026 г. – 818 
616 819 евро и за 2027 г. и следващите – 818 616 819 евро. 

По отношение на „другите секторни интервенции“ държавите 
членки ще имат възможност да избират между схеми, 
основаващи се на оперативни програми и национални програми 
за подкрепа, в зависимост от особеностите на всеки сектор. 

Източник: www.osp.bg 

ЕК връща срока от 2 години за 
отмяна на поетите задължения 
Новата финансова рамка за Общата селскостопанска политика 
включва връщане към правилото „n + 2“ години при отмяна на 
поетите задължения, за разлика от правилото „n + 3“, което би 
приложимо за периода 2014—2020 г. Това ще стане постепенно, 
за да се гарантира достатъчна възможност за адаптиране, като в 
същото време се върви към по-стриктно финансово управление. 
Това стана ясно от думите на Рудолф Мьогеле, заместник-
генерален директор в Дирекцията по земеделие и развитие на 
селските райони в ЕК, по време на заседание на 
европарламентарната комисия по земеделие в Брюксел. Целта на 
заседанието бе докладчиците по новата ОСП да представят на 
евродепутатите предложенията за промени. 
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Механизъм за дисциплина 

Когато държава-членка на ЕС е поела задължения за определен 
бюджет по Общата селскостопанска политика и след определен 
период от време тя не поиска сумата, т.е. Комисията не е 
получила фактури за покриване на тази сума, тези средства 
престават да бъдат на разположение за програмата и се връщат в 
бюджета на ЕС. Този механизъм има за цел да гарантира 
ефективното и бързо изпълнение на програмите. 

 

„Преди прилагахме правилото n+2, а сега се прилага n+3. Опитът 
обаче показва, че колкото повече време имат разплащателните 
агенции на страните членки, толкова повече отлагат. Така се 
оказва, че времето отново не достига. Ето защо решихме да се 

върнем към правилото n+2, което караше страните членки да 
концентрират вниманието си върху усвояването на средствата.“, 
обясни Рудолф Мьогеле. 

По-лесно управление 

Подновяването на договореностите и приемствеността, с 
възможност за постепенно въвеждане на проекти от периода 
2014—2020 г. в новия период, ще даде възможност за бързо 
стартиране на програмния период, като с правилото за отмяна „n 
+ 2“ се улеснява управлението на програмите, според 
Европейската комисия. 

Със същата цел е намален и размерът на предварителното 
финансиране, което сега ще представлява 0,5 % от средствата по 
програмата, които се изплащат всяка година, с изключение на 
2027 г. — последната година от новия период на финансиране. 

Крайният срок за предлагане на промени е 3 декември в 15 ч. 
брюкселско време. 

 

Източник: Агрозона 
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€191 млн. отпуска ЕС за реклама 
на храни през 2019 г. 
Програмите за популяризиране на селскостопански храни от ЕС 
ще са насочени главно към пазарите с най-голям потенциал за 
растеж. 

Европейската комисия прие Годишната работна програма за 
2019 г. по политиката за популяризиране, съгласно която за 
програми, избрани за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат 
отпуснати 191,6 милиона евро — с 12,5 милиона евро повече от 
предоставените през 2018 г. средства. 

Повечето програми са за пазари извън ЕС 
89 милиона евро ще бъдат разпределени за кампании в държави с 
висок темп на растеж като Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, 
Мексико и Съединените щати. Част от средствата ще бъдат заделени 
за популяризирането на специфични продукти, като например 
трапезните маслини. 48 от общо 79 одобрени програми са насочени 
към държави извън ЕС.  

Също така на 
някои видове 
продукти е 

отредено 
значително 

място. 23 от 
програмите са 
посветени на 

производството на плодове и зеленчуци. Представени са и сирена и 
млечни продукти. 

Повече известност 

„Европа е на първо място в света по производство на качествени 
храни и напитки. С радост отбелязвам, че с по-интензивните 
усилия за популяризиране през 2019 г. ние ще допринесем този 
факт да добие още по-голяма известност – както в ЕС, така и в 
държавите извън него, отличаващи се с висок потенциал за 
растеж, което ще донесе ползи за нашите фермери и 
производители на храни.“, заяви Фил Хоган, комисар по 
въпросите на земеделието и развитието на селските райони. 

С увеличаването на броя на сключените от нас търговски 
споразумения пред нашите производители се откриват все 
повече възможности и Комисията застава изцяло зад тях, за да ги 
подкрепи в популяризирането и износа на техните продукти.“, 
допълни Фил Хоган. 

Различни кампании 

В рамките на самия ЕС се набляга на провеждането на кампании 
за популяризиране на различните схеми и етикети на ЕС за 
качество, включително тези за защитено наименование за 
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произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с 
традиционно специфичен характер (ХТСХ), както и за 
биологични продукти. Освен това част от средствата са насочени 
към конкретни сектори като устойчивото производство на ориз 
или плодовете и зеленчуците. Последният по-специално беше 
избран с цел насърчаване на здравословното хранене сред 
потребителите в ЕС. 

Поканите за представяне на предложения за конкретни кампании 
ще бъдат публикувани през януари 2019 г. Те ще бъдат отворени 
за широк спектър от органи, като например професионални 
организации, организации на производители и групи от сферата 
на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за 
дейности за популяризиране. 

Източник: Агрозона 

ЕК одобри държавна помощ за 
изграждане на мини мандри 
Европейската комисия одобри схема за държавна помощ 
„Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е 
да бъдат подпомогнати собственици или наематели на 
животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски 
стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени 
хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията 
на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за 
директни доставки на малки количества суровини и храни от 
животински произход. 
Схемата ще стартира в началото на 2019 г. и ще продължи до края 
на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията 

за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане 
на срока за прилагане на схемата. Бюджетът на помощта е в 
размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на 
Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до 
изчерпването му за съответната година по реда на 

кандидатстване. 
Максималният интензитет 
на помощта е до 50% от 
приемливите разходи за 
един инвестиционен проект 
на един бенефициент, но не 
повече от 60 000 лева. Този 
интензитет е допустим на 
основание на член 17(9)(в) 
от Регламент (ЕС) 702/2014. 

Допустимите инвестиции по схемата ще бъдат за изграждане на 
обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с 
необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на 
временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, 
(включително закупуване на необходимото оборудване), в който 
се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба 
№ 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни 
доставки на малки количества суровини и храни от животински 
произход. 

Източник: МЗХГ 
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У НАС ↓ 
През 2019 г. ще се отвори прием 
по ПРСР за стартова помощ за 
развитието на малки стопанства 
През 2019 г. се очаква да бъде отворен прием на проекти по подмярка 
6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по 
Програта за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това обяви 
Александър Туйков, главен експерт към Националната служба за 
съвети в земеделието по време на семинар „Възможности за 
бизнес за младите хора по линия на Общата селскостопанска 
политика“ за студенти в Аграрния университет в Пловдив, 
организиран от Асоциацията на земеделските производители в 
България по проект CAP – HOT SPOT, съфинансиран от ЕК. 
Допустими кандидати ще бъдат физически лица, навършили 18 
години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с 
ограничена отговорност (ЕООД), дружества с ограничена 
отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон и 
кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. Основни 
критерии за допустимост са кандидатите да бъдат регистрирани 
като земеделски стопани, приходите/доходите за предходната 
календарна година от земеделска дейност да са най-малко 33 на 
сто от общите им приходи/доходи. Икономическият размер на 
стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) 
да е в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително. 

 

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не 
повече от 

левовата 
равностойност 

на 15 000 евро, 
обясни 

Александър 
Туйков. Тя се 
предоставя за 

максимален 
срок от пет 
години и при 
условие, че 

представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е 
изпълнен коректно. Изплащането на помощта се извършва на два 
етапа. Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 
10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на 
финансова помощ. Второто плащане в размер на левовата 
равностойност на 5 000 евро – когато след извършена проверка 
установи коректното изпълнение на бизнес плана. 

Александър Туйков от Националната служба за съвети в 
земеделието представи на студентите още добри практики, 
реализирани чрез финансовата подкрепа на ОСП. 

Семинарът беше открит от проф. Д-р Христина Янчева, ректор 
на Аграрния университет в Пловдив. $Бъдещето е на младите 
хора в земеделието и иновациите, които те могат да въведат в 
него$, заяви тя. Търсенето на кадри в сектора е много голямо и 
завършващите имат много добра перспектива да развият 
собствен бизнес, допълни Янчева. 
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По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP 
– HOT SPOT“ разказа за Общата селскостопанска политика на 
ЕС в България и възможностите, които тя предоставя на младите 
хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“. 

 

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на 
ОСП“ в Аграрния университет в Пловдив, е част от 
информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“ на 
АЗПБ, с цел да се повиши общественото разбиране за ролята и 
приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на 
Европейския съюз. По този начин 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. 

 

 

Източник: Агрозона 

От 30 ноември се отваря прием 
на заявления по мярка 14 
„Хуманно отношение към 
животните“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява прием на 
заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към 
животните“ от Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР) 2014-2020 г. за кандидатите, подали заявления за 
подпомагане през 2017 година. Приемът се отваря със Заповед 
№ 03-РД/4786 от 16 ноември 2018 г. на изпълнителния 
директор на ДФЗ – РА. Заявките за плащане ще се приемат от 30 
ноември до 31 декември 2018 г. в областните дирекции на 
институцията. В рамките на обявеният прием, земеделските 
стопани могат да увеличават броя на животните, одобрени за 
подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за 
плащане, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не 
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повече от 10 на сто от одобрените ЖЕ и не могат да заявят нова 
дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент. 

     Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, 
които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети 
ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за 
комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за 
хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни. 

     Субсидиите се получават под формата на ежегодни 
компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта 
се предоставя при условие, че стопаните изпълняват коректно 
дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която 
е неразделна част от заявлението за подпомагане. 

     Подробните изисквания и наборът документи за 
подпомагане/плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 
от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно 
отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Допълнителна информация и образци на изискуемите документи 
за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет 
страницата на ДФ „Земеделие“. 

 

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА 

 

 

Министър Порожанов: 
Основната цел е поддържане на 
конкурентоспособен и устойчив 
отрасъл 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
взе участие в Дванадесетата годишна работна среща на 
министрите на земеделието от държавите от Югоизточна Европа, 
която се проведе на 15 ноември 2018 г. в гр. Струга, Република 
Македония. 
Срещата бе открита съвместно от Люпчо Николовски, министър 
на земеделието, горите и водното стопанство на Република 
Македония, Кочо Ангюшев, заместник министър-председател на 
Република Македония и Бобан Илич, генерален секретар на 
Постоянната работна група за регионално развитие на селските 
райони в Югоизточна Европа. 
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Министър Порожанов отбеляза напредъка постигнат по време на 
Българското председателство на Съвета на ЕС през първата 
половина на 2018 г. по отношение на страните от Западните 
Балкани, препотвърждавайки поетите конкретни ангажименти и 
инициативи по  вече заявената подкрепа от страна на ЕС за 
бъдещата перспектива за Западните Балкани. Министърът 
отбеляза, че страната ни ще продължава да подкрепя съседните 
държави и в бъдеще за постигане на общите цели и реализиране 
на заложената общоевропейска стратегия за Западните Балкани. 
„Основната цел за всички нас е поддържане на 
конкурентоспособен и устойчив отрасъл, с баланс между 
опазването на околната среда, икономическия растеж и 
социалната отговорност, и повишаване на жизнения стандарт на 
заетите в селското стопанство“, заяви Румен Порожанов. 

 
Министърът на земеделието, храните и горите призова към 
оползотворяване на наличните възможности за разширяване на 
сътрудничеството посредством активизиране на отделните 
държавни институции, разширяване на контактите между 
представителите на бизнессредите и идентифициране на 
конкретни области и проекти от взаимен интерес. 

  По време на форума се обсъдиха и въпроси, касаещи бъдещето 
на Общата селскостопанска политика през новия програмен 
период 2021-2027 г., както и теми относно перспективите за 
разширяване и зъдолбочена ангажираност на ЕС със Западните 
Балкани. Страните направиха преглед на регионалното 
сътрудничество в Югоизточна Европа в секторите „Земеделие“ и 
„Храни“, в контекста на Постоянната работна група за 
регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа. 

Източник: МЗХГ 

 

Лозана Василева: 127 милиона 
евро се инвестират по ПРСР 
2014-2020 за инфраструктурни 
проекти за водоснабдителни 
системи и съоръжения в малки 
населени места 
127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020. 

Тези средства дават възможност на общините от селските райони 
да инвестират в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация 
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на водоснабдителни системи и съоръжения. Приоритетно се 
финансират проекти, в които е включена рехабилитация на 
водопроводната система в населени места с установено лошо 

качество на 
питейната 

вода и с 
установени 

чести 
аварии по 
мрежата.” 

Това заяви 
заместник-

министърът 
на 

земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на 
8-та национална конференция, организирана от Българска 
асоциация по водите и Камарата на строителите в България, 
посветена на въздействието на ПРСР и оперативна програма 
„Околна среда” в периода 2014-2020. Тя информира, че по 
подмярката към настоящия момент са подписани 49 договора за 
финансова помощ с общини за водоснабдяване на обща стойност 
близо 125 млн. евро. Зам.-министър Василева подчерта, че 
очакваният ефект е чрез целевото инвестиране и реализацията на 
тези проекти по ПРСР да се осигури високо качество на 
водоснабдителните услуги в тези селища и да се намалят 
различията между селските и градски райони. 

„Абсолютно наложителна е подмяната или рехабилитацията на 
остарялата водопроводна система, за да се намалят максимално 
загубите на питейна вода и се подобри нейното качество”, каза 

заместник-министър Василева, като припомни, че това е един от 
приоритетите в Стратегията за развитие и управление на 
водоснабдяването и канализацията в България 2014-2023 г. 

На въпрос на представител на Камарата на строителите в 
България за възможността за отпускане на повече средства за 
подобряване водоснабдителната мрежа, д-р Лозана Василева 
припомни, че Програмата за развитието на селските райони цели 
подобряване цялостния им облик и условия за достоен живот. 
Това предполага инвестиции в рамките на общия бюджет по 
мярката и в направления като изграждане и реконструкция на 
улици, детски градини, училища, социални и други 
инфраструктурни проекти, така че за нас е важно да търсим 
оптимален и балансиран подход при планиране на бюджетите, 
подчерта заместник-министърът. 

Източник: www.osp.bg 

 

ОСП на фокус в Аграрния 
университет 
В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, 
изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК,  на 16 
ноември 2018г. се проведе вторият от предвидените пет семинара 
в университети с аграрни науки.  Домакин на събитието беше 
Аграрния университет в Пловдив, темата „Възможности за 
бизнес за младите хора по линия на ОСП “ 
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Ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева 
откри семинара. Бъдещето е на младите хора в земеделието и 
иновациите, които те могат да въведат в него, заяви тя. Търсенето 
на кадри в сектора е много голямо и завършващите имат много 
добра перспектива да развият собствен бизнес, допълни Янчева. 

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP 
– HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на 
Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и 
възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя 
презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“. 

Александър Туйков, главен експерт към Националната служба за 
съвети в земеделието- гр. Пазарджик  запозна аудиторията с 
ролята на националната система за съвети в земеделието за 
осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на 
дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на 
ОСП. Той презентира консултантските услуги, които НССЗ 
предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства 
по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски 
стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и 
горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на 
младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за 
малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно 
как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, 
съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски 
услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020. 

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия 
през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и 

разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане 
и мониторинг на проекти по подмярката. 

Александър Туйков представи на студентите и успешен проект 
на млад фермер, реализиран чрез финансовата подкрепа по 
подмярка 6.1, разказвайки за развитието на бизнес идеята и 
старта на създаването на животновъдно стопанство, за 
увеличаване на капацитета, за начинът на реализация на 
продукцията, за приносите за региона от изпълнението на 
проекта, за бъдещите идеи на младия фермер за затваряне цикъла 

на производството в стопанството, както и за консултантските 
пакети на НССЗ, по които младият фермер се е възползвал при 
кандидатстването както по подмярката, така и при избора на 
схемите по директни плащания и др. мерки на ПРСР 2014-2020. 
Студентите бяха вдъхновени от тази добра практика и задваха 
множество въпроси.  

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на 
ОСП“, проведен в Аграрния университет в гр. Пловдив, е част от 
информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, 
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изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото 
разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска 
политика на Европейския съюз. 

Източник: www.osp.bg 

ОСП на фокус в Стопанска 
академия- Свищов 
В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, 
изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, на 20 
ноември 2018 г. се проведе третият от предвидените пет 
семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на 
събитието беше Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, 
темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП 
“. 

Семинарът беше открит от доц. д-р Марина Николова, 
ръководител на катедра „Аграрна икономика“ и на магистърска 
програма „Агробизнес“ в Стопанската академия в Свищов. Тя 
сподели, че образованието, науката и бизнесът трябва да работят 
в тясно сътрудничество. По този начин студентите се запознават 
с практиката и опита, като излизат с по-добри знания и 
подготовка за стартиране на собствен бизнес в агросектора. 

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP 
– HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на 
Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и 
възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя 
презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“. 

Евгений Иванов, експерт към Националната служба за съвети в 
земеделието- гр. Велико Търново запозна аудиторията с ролята 
на националната система за съвети в земеделието за 
осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на 
дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на 
ОСП. Той презентира консултантските услуги, които НССЗ 
предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства 
по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски 
стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и 
горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на 
младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за 
малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно 
как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, 
съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски 
услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020. 

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия 
през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и 
разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане 
и мониторинг на проекти по подмярката. 

Студентите се заинтригуваха от добрите практики на успешно 
реализрани проекти на млади фермери по подмярка 6.1 
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР 2014-
2020г., представени от Даниела Иванова, експерт към НССЗ- гр. 
Велико Търново. Експертът разказа за стопанството на Цветомир 
Цанков, който е млад земеделски стопанин и е кандидатствал по 
подмярка 6.1. през приема от 2015 година, когато е бил на възраст 
22 години. Стопанството се състои от трайно насаждение от 
сливи с площ 14.141 декара, отглеждани по методите на 
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биологичното производство и е в гр. Стражица, област Велико 
Търново. Чрез финансирането по проекта се осъществява 
разширяване на площите с трайни насаждения с допълнителни 
нови 10 декара, като общата площ на трайните насаждения 
достига 24.141 декара. По проекта също така е закупена и 
земеделска техника в стопанството- самоходна косачка. 
Студентите научиха също и как благодарение на ползваните от 
фермера консултантски пакети, предоставяни безвъзмездно по 
мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 
2014 -2020, стопанството успешно получава подкрепа и по други 
подмерки на ПРСР 2014-2020, както и подходящи за 
стопанството схеми на директни плащания. 

 

Представена бе и добра практика в сектор пчеларство на друг 
млад фермер- Паулина Андреева, чието стопанство е 
разположено в землището на гр. Павликени и гр. Сухиндол и в 

първоначалния си вид представлява два пчелина с 201 броя 
пчелни семейства, отглеждани по методите на биологичното 
производство в кошери от системата Дадан Блат. Благодарение 
на подпомагането по подмярка 6.1. младата фермерка увеличава 
броя на пчелните семейства с допълнителни нови 65 броя, които 
също се отглеждат по методите на биологичното производство. 
По този начин общият брой на пчелните семейства достига 266 
броя. Чрез финансирането по проекта е закупенена пчеларска 
центрофуга за оборудване на стопанството. 

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, 
показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, 
подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и 
възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г. 

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на 
ОСП“, проведен в Аграрния университет в гр. Пловдив, е част от 
информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, 
изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото 
разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска 
политика на Европейския съюз. 

Източник: www.osp.bg 
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ОСП на фокус в Икономически 
университет- Варна 
В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, 
изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се 
проведе на 21 ноември 2018г. четвъртият от предвидените пет 
семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на 
събитието беше Икономически университет- Варна (ИУ-Варна), 
темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на 
ОСП. 

Семинарът беше 
открит от проф. доц. 
д-р Евгени 

Станимиров, 
заместник ректор на 
ИУ- Варна. „Сред 
студентите има 
много инициативни, 
които искат и 
развиват вече 
собствен бизнес, 

като се надявам тази тенденция да се засилва и сред аграрните ни 
специалности“, заяви той.  При откриването на семинара проф. 
доц. д-р Евгени Станимиров постави акцент върху изоставането 
на България по линия на предприемаческите инициативи, както 
и върху значително по-ниската иновационна активност на 
малките и средните предприятия в страната (в сравнение с 
другите страни от ЕС), които съставляват 99,8% от всички 
стопански субекти у нас. Той цитира данни на ОИСР, според 
които в България процентът самонаети лица за групата на 

младите хора е само 3,7%, а при жените – 7,8% (при средно за ЕС 
– 14%). Заместник ректорът на ИУ- Варна сподели и част от 
позитивните практики на ИУ – Варна при взаимодействието с 
бизнеса, работодателските организации, неправителствения 
сектор и изрази искрено задоволство и благодарност към 
организаторите за изборът на ИУ-Варна за домакин на 
настоящия семинар. 

На поканата за семинара се отзоваха както студенти и 
академиченият състав на катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-
Варна заедно с ръководител катедра доц. доц.д-р Мария 
Станимирова, така и студенти от катедра „Растениевъдство” към 
Технически университет- Варна заедно с ръководителя катедра 
проф. д-р Драгомир Димитров. 

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP 
– HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на 
Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и 
възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя 
презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“. 

Геновева Занева, експерт към Националната служба за съвети в 
земеделието- гр. Добрич запозна аудиторията с ролята на 
националната система за съвети в земеделието за 
осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на 
дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на 
ОСП. Тя презентира консултантските услуги, които НССЗ 
предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства 
по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски 
стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и 
горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на 
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младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за 
малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно 
как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, 
съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски 
услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020. 

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия 
през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и 
разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане 
и мониторинг на проекти по подмярката. 

Гост в семинара, за да представи своята добра практика бе 
Виолета Чолакова, която е млад фермер собственик на 
растениевъдно стопанството от 17 дка, находящо се в землището 
на с. Близнаци, Област Варна и прилагащо методите на 
биологичното производство. 

Своята дейност стопанството стартира преди няколко години с 
арендоване на един поземлен имот, представляващ изоставено 
лозе, което младата фермерка разчиства и започва не съвсем 
уверена да отглежда зеленчукови култури (картофи и сладка 
царевица) и декоративната растителност (слънчоглед- за разян 
цвят). През 2015г. с стопанството кандидатства за финансово 
подпомагане по подмярка 6.1, ползвайки и безвъзмездните 
консултантски пакети, предоставяни от НССЗ на 
кандидатстващите млади фермери. Проектът е одобрен и 
благодарение на финансирането по проекта през 2016 г. Виолета 
Чолакова закупува земеделска техника – трактор, а във връзка с 
ангажиментите по проекта разкрива общо три работни места 
(едно постоянно и две временни/сезонни). След реализацията на 
проекта стопанството към настоящия момент отглежда 

зеленчуци, трайни насъждения от череши и декоративна 
растителност за разян цвят, реализирайки своята сертифицирана 
биопродукция на местния пазар. Младата стопанка сподели 
интерисите към нейното стопанство и качествената 
биопродукция от страна на известна голяма българска търговска 
компания, предлагаща на родния пазар и изнасяща в Европа 
пакетирани биохрани. 

Историята на младата биофермерка вдъхнови и заинтригува 
студентите, които задаваха редица конкретни въпроси, свързани 
със старта и развитието на стопанството, бизнес идеята, 
решението й за преориентиране от специалист счетоводител 
(магистър) във фермер, изпълнението на проекта и 
предизвикателствата в нейната дейност. 

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, 
показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, 
подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и 
възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г. 

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на 
ОСП“, проведен в Аграрния университет в гр. Пловдив, е част от 
информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, 
изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото 
разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска 
политика на Европейския съюз. 

Източник: www.osp.bg 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 
Юбилеен фестивал на виното: 
„Дефиле на младото вино“ 2018 
Предстои десетото юбилейно издание на „Дефиле на младото 
вино”. Събитието е едно от масовите и важни за винения туризъм 
в страната и се очакват над 23 000 посетители от България и 
света. На „Дефиле на младото вино” се провежда дегустация на 
млади български вина в рамките на последната седмица на месец 
ноември в Стария град на Пловдив. Това е изключителна 
възможност за винолюбителите да си изградят своя винена листа 
и да опитат новата реколта на българските винопроизводители. 

„Дефиле на младото вино” стартира през 2009 г. с 16 участника в 
6 възрожденски къщи. С времето събитието се разраства до 
седемдневен фестивал с богата съпътстваща програма, над 40 
участници и хиляди посетители. Винопроизводителите са 
разположени в дворните пространства и вътре в самите 
възрожденските къщи в Стария град – музеи, ресторанти и 
галерии. Производителите на мед, колбаси, сирена, 
хляб,  минерална вода, кетъринг фирми и известни шеф-готвачи 
допълват винените напитки с кулинарни презентации. 

Част от фестивала са „Дните  на младото вино” – съпътстваща 
културна програма с атрактивни събития в градска среда като 
танцови атракции, изложби, филмови прожекции и др., със 
свободен вход за посетители, както и лекции, семинари и 
представяне на книги на винена тематика. 

Откриването на „Дефиле на младото вино” започва 
с Дионисиево шествие от площада пред Общината към Стария 
град, съпровождано от ансамбъл „Тракия”, както и танцьори, 
разположени по главната улица по пътя към Римския стадион, 
които приканват хората. Множеството от граждани и гости на 
града се придвижват до Стария град. Следва танцово-музикална 
програма и приветствия на официалните гости на събитието. 
Символичният старт на консумацията на младо вино се дава с 
отварянето на „Бъчва на младото вино”, първата бъчва на 
миналогодишен носител на златно отличие. 

„Вечер на майсторите на 
виното” е специално 
организирано събитие, на което 
се обявяват наградите за най-
добрите млади бели, червени и 
розе вина, съгласно регламента 
определен от дегустационната 
комисия. Мероприятието през 
цялото време се съпровожда от 
атрактивни събития като огнени 
спектакли, танцови атракции, 

изложби и прожекции, на които посетителите ще се наслаждават 
напълно безплатно. 

Целта на фестивала „Дефиле на младото вино“ е да популяризира 
и утвърди българското вино като продукт, да предостави на 
винопроизводителите възможността да комуникират с крайния 
потребител и  да представят своето производство. 

Кога: 23-25  ноември  

Къде: Пловдив, старият град 
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Празник на шопската спържа 
и суджука – Копривщица 
За пета поредна година Фондация „Национален тръст за 
съхранение на културно историческото наследство България“ 
организира в Копривщица празник на шопската спържа и 
суджука.От няколко години насам се популяризира едно 
кулинарно събитие в Копривщица, което привлича 
чревоугодници и любители. Събитието се провежда в Музея на 
хляба и традиционните храни. Там се правят дегустации и който 
желае може да закупи от деликатесите. 

Организаторите са 
директни: „Дойде време 
отново за Юнашкия 
тиган, който всеки 
ноември се подготвя в 
„Юнашката градина“ към 
Музея на хляба и 
традиционните храни в 

Копривщица, за да се приготви „Шопска спържа като за юнаци“. 
Ще подредим една стена копришки суджуци и ще скрием 
чашите. Виното се пие от буркан, суджука се яде с ръце, а хлябът 
се чупи на големи комати и малки мазни хапки. 
Хора на диета ще скучаят. Който е бил, знае. Който не е бил на 
Буркан парти в Академия „Кулинарен историк“ да идва, че 
другото е догодина. 
Събитието се организира от фондация „Национален тръст за 
съхранение на културно историческото наследство България.“ 

Събитието е частно и е се организира на терена на Музея, без 
никакво организационно участие на Община Копривщица. 

Традиционно се представя четири вида суджук – телешки, с праз, 
с люти чушки и традиционен. Има възможност за покупка и 
дегустация на място, като суджуците се проготвят на скара. За 
децата ще има курс за месене на хляб. 

Кога: 24  ноември  

Къде: Музей на хляба и традиционните храни, Копривщица 

Sofia Dessert Fest 

София десерт фест е фестивал на сладките и тестени изкушения, който 
се провежда 
в края на 
ноември в 
ЦУМ, вход 
откъм Музея 
на София. 

Събитието 
има за цел 

да събере на едно място производители и търговци на различни 
тестени и сладкарски изделия . Фестивалът помага на всеки посетител 
да открие своя мечтан десерт. 
Очакват Ви много вкусни изненади! 
Вход: с билети 

Кога: 23-25  ноември  

Къде: Изложбена зала, ЦУМ София 




