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БРЮКСЕЛ↓ 

Съветът на министрите обсъжда 
Стратегията на ЕС за биоенергията 
Съветът по земеделие и развитие на селските райони на ЕС ще 
обсъди Стратегията на ЕС за биоенергията, която наскоро бе 
актуализирана от Европейската комисията (14950/18). Ролята на 
селскостопанския сектор в биоикономиката ще бъде във фокуса 
на дебатите. Заседанието на Съвета ще се състои на 17 и 18 
декември 2018 г. в Брюксел и ще бъде посветено на теми 
свързани както със земеделието, така и с рибарството в 
Атлантическия океан и Северно море. 

В първия ден от двудневната среща Съветът ще обмени мнения 
по напредъка на Австрийското председателство по доклада за 
реформа на трите регламента за Общата селскостопанска 
политика след 2020 г. Други теми, които ще се обсъждат по 
време на форума са растителните протеини, горските пожари, 
фипронил и антимикробната резистентност. 

Биоикономиката включва онези части от икономиката, които 
използват възобновяеми ресурси от сушата и морето, за да се 
произвеждат продукти с добавена стойност като храни, фуражи, 
материали и енергия. 

През 2012 г. Комисията предложи стратегия за биоикономика и 
през 2017 г. стартира преглед, който доведе до публикуването на 
актуализирана стратегия на 11 октомври 2018 г. (13229/18). От 
министрите се очаква да споделят своите виждания относно 
актуализираната стратегия. 

Източник: Агрозона 

Фермери от Централна и Източна 
Европа поискаха от ЕС 
увеличаване на субсидиите 
Фермери от Литва, Латвия, Полша, Словакия и Чехия проведоха 
протестна акция в Брюксел с искане за повишаване на 
субсидиите за страните им до средните в Европейския съюз, 
съобщи Литовското национално радио. Няколко от участниците 
в протеста с плакати, призоваващи за спиране на 
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дискриминацията по отношение размера на плащанията, и със 
знамената на Литва и Латвия достигнаха и до сградата на 
Европейския парламент. „Искаме директните плащания за 
фермерите от нашите страни да бъдат увеличени до 266 евро за 
обработваем хектар, това е средният показател за ЕС”, обясни 
председателят на Селскостопанската камара на Литва Арунас 
Свитоюс. В момента тази субсидия за литовските фермери е 166 
евро, като в настоящия вариант на бюджета на ЕС за следващия 
програмен период се планира тя да нарасне до 204 евро през 
2027 г. Именно срещу този проектобюджет протестират 
фермерите. 

 

„Президентът на Литва Даля Грибаускайте се срещна с нас. Тя 
посочи, че може да използва правото си на вето при гласуването 
на бюджета”, изтъкна Свитоюс. От медията отбелязват как вече 

няколко пъти Грибаускайте припомня, че 14 години след 
влизането на страната в ЕС общността не изпълнява 
съгласуваните и единодушно потвърдени още през 2013 г. 
ангажименти литовските фермери да не бъдат подлагани на 
дискриминация по отношение на размера на директните 
плащания. 

Преди няколко години в знак на несъгласие с финансовата 
политика на ЕС фермери от балтийските държави предприеха 
„тракторен поход” до Брюксел, където тогава се решаваше 
разпределянето на бюджета на общността за програмния 
период 2013-2020 г. Тогавашната акция обаче не доведе до 
особена промяна в изразходването на европейските средства. 

Източник: Sinor.BG 

ПРСР след 2020: Австрия 
разработва нови мерки с акцент 
върху социалните услуги 
Австрия разработва нови мерки с акцент върху социалните 
услуги през следващия програмен период от 2020 г. до 2027 г., 
които ще позволят населението в селските райони да получи 
необходимите социални услуги. Страната е единствената в 
Европейския съюз, която прилага мерки за социални услуги като 
част от своята Програма за развитие на селските райони. Това 
обясни специално за „Агрозона“ Маркус Щадлер от 
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Управляващият орган на ПРСР във федералното Министерство 
на устойчивото развитие и туризма. 

Втори стълб е важен за Австрия 

В европейски контекст земеделието на Австрия е с малък мащаб. 
В страната преобладават малките ферми и те са много важни за 
страната. Голям е делът също на необлагодетелстваните райони. 
Австрия е водещ производител на органични продукти. Мерките 
по агроекология са много важни, затова страната име нужда от 

силен 
Втори 

стълб. В 
периода 

2014-
2020 г. 7,7 

млрд. 
евро е 
бюджетът 

на 
страната 

по ПРСР. 
Голяма 

част от средствата или 63% ще се използват за агроекология и 
необлагодетелствани райони. 

Агробюджетът на Австрия е разпределен на 38% в Първи стълб и 
42% във Втори стълб. 17% от бюджета се използва за други 
национални мерки, които са извън ОСП и са финансирани с 
национални средства. Във Втори стълб финансирането е 50% от 
ЕС и 50% от национални средства. 

Финансирането от регионите е важно 

Австрия е федерално структурирана държава. Имаме 9 
провинции, които също участват както в администрирането, така 
и във финансирането на мерките по ПРСР. „Подкрепяме 
предоставянето на основни услуги чрез подхода ЛИДЕР. Имаме 
20 района, където работят местните инициативни групи. Те 
изпълняват проекти, които съдържат социални услуги като 
здравеопазване, подкрепа за детските градини или 
дигитализация и достъп до широколентов интернет.“, казва 
Маркус Щадлер. 

Социалните мерки подкрепят периферни райони на страната, 
които се намират далеч от центровете и в които няма голям 
пазар за агропродукти, допълва той. За хората в тези райони 
например е важно да имат достъп до интернет, за да не бъдат 
изолирани. Инвестициите в социални услуги бяха направени за 
първи път през 2014 г. и това беше политическо решение. 
Средствата за прилагане на такива мерки са 200 млн. евро тези 
мерки се прилагат от регионалните власти, защото те знаят най-
добре какво е необходимо да се направи за хората на място. 
Възрастните хора например имат нужда от специализирани 
грижи. Мерките за социални услуги се финансират на 50% от 
федералния бюджет и на 50% от регионите. Прилагането на 
евросхемите е по-трудно, отколкото прилагането на 
националните схеми, защото административната работа е 
повече, според Маркус Щадлер. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓  

Животновъдите получиха над 4,3 
млн. лева обвързано подпомагане  

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата 
подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2018 г. Днес 
бяха преведени над 4,3 млн. лева на 2 841 животновъди. По 
Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки 
в планински райони (ДПЖ-пл) подпомагане от общо 3 787 448 
лева получиха 2 603 фермери. Още 532 445 лева субсидии бяха 
разпределени между 273 стопани по Схемата за обвързано 
подпомагане за млечни крави в планински райони (СМлК-пл) за 
Кампания 2018. 

  Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане 
животно по ДПЖ-пл е 55 лв. Тя е определена със Заповед № РД 

09-1070 от 
05.12.2018 г. 
на министъра 

на 
земеделието, 
храните и 

горите. 
Ставката за 

плащането 
на едно 
допустимо за 

подпомагане животно по СМлК-пл е 269.73 лв., определена със 
Заповед № РД 09-1069 от 05.12.2018 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите. 

  Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане 
за овце-майки и кози-майки в планински райони имат 
земеделски стопани, чиито стада наброяват от 10 до 49 овце-
майки и кози-майки заедно или поотделно. По Схемата за 
обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони се 
подпомагат животновъди, които отглеждат от 5 до 9 млечни 
крави. 

Земеделските стопани, кандидатствали по двете схеми на 
обвързана подкрепа трябва да продължат да отглеждат 
заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, 
следващ последния ден за подаване на заявленията за 
подпомагане. 

Източник: ДФ „Земеделие“-РА 

В началото на годината общините 
подписват договори по последния 
прием от 7.2 
В началото на 2019 година общините ще подпишат договорите 
по последният прием от подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
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видове малка по мащаби инфраструктура“. Това стана ясно по 
време на заседанието на Комитета за наблюдение на ПРСР. 

От процедура „Улици“, която е и с най-голям бюджет, 
подадените проектни предложения са 153, а от тях 111, 
попадащи в 130 % от определения бюджет, са на етап 
обработка.  Заявената финансова помощ на 111-те проекта е 64,5 
млн. евро. 

Според данните на Държавен фонд „Земеделие“, по 
процедурата „Детски градини“ от общия брой 24 подадени 
проектни предложения, 15 попадат в бюджет от 130 % и са в 
процес на обработка. Заявената финансова помощ е в размер на 
6,7 млн. евро. Следващата седмица се очаква да излезе ранкинга 
и в началото на януари да бъдат поканени одобрените 
бенефициери за сключване на договори. 

По процедура „Закрита спортна или образователна 
инфраструктура“ няма недостиг на финансови средства и общо 

подадените  15 
проекта са в 
процес на 

обработка, 
която ще 
приключи в 
края на 

годината, 
отново за да 
може през 
януари да 

бъдат 

сключени договори. Заявената финансова помощ по проектите е 
в размер на 3,65 млн. евро. 

По процедурата „Площи“ ДФ „Земеделие“ отчита петкратно по-
голям интерес спрямо наличния бюджет. От подадените 134 
проекта, само 35, попадащи в бюджета от 130 % са в процес на 
обработка. Към момента ДФЗ е изпратил писма за допълнителна 
информация към кандидатите и се очаква след като оценката 
приключи през януари, одобрените кандидати да бъдат 
поканени за сключване на договори. Заявената финансова 
субсидия по 35-те проекта е 12,9 млн. евро. 

По процедурата за „Спортна инфраструктура“ от подадените 
общо 109 проекта, в процес на обработка към момента са 108, 
попадащи в 130 % от бюджета. Субсидията, която е заявена за тях 
е 5,2 млн. евро. До края на годината се очаква да приключи 
оценката, а януари да сключат договори. 

По процедурата за „Енергийна ефективност“ на етап обработка 
към момента са 47 проекта от общо 51 подадени. Заявената 
субсидия на обработваните проекти е 12,7 млн. евро. 
Очакванията и по тази процедура са декември да приключи 
оценката, а договорите да се сключат през януари. 

41 са подадените проекти предложения по процедура 
„Образователна инфраструктура“, като от тях на етап обработка 
към момента са 23 проекта. Финансовата помощ за тях 10,3 млн. 
евро. 

Източник: www.osp.bg 
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Над 12 хил. животновъди 
получиха близо 112 млн. лева за 
Кампания 2018 г. 
ДФ „Земеделие“ преведе 111 951 388 лева на 12 325 
животновъди по шест схеми за обвързано производство. 

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под 
селекционен контрол (ЕЖСК-мляко)са изплатени 35 405 312 лв. 
Подпомагането е 542,58 лева за първите 250 животни и 434,06 
лева за над 250-тото допустимо животно, съгласно заповед на 
аграрния министър. 

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 
са изплатени 28 339 651 лв. Ставката  за едно допустимо животно 
по схемата, подпомагането е 301,15 лева. 

За подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол 
изплатените средства са  3 131 835 лв. За едно допустимо 
животно по схемата, подпомагането е 197,54 лева за първите 250 
животни и 158,03 лева за над 250-тото допустимо животно. 

По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави 
и/или юници (СМКЮ), бяха изплатени 18 248 544 лв.  

Подпомагането е 152,55 лева за животно. Средствата достигнали 
до биволовъдите са 3 615 633 лв., като  подпомагането е 367,30 

лева за първите 250 животни и 293,84 лева за над 250-тото 
допустимо животно. 

По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или 
кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) бяха изплатени 
23 210 412 лв. Подпомагането е 73.34 лева за първите 300 
животни и 58.67 лева за над 300-тото допустимо животно. 

Източник: Агрозона 
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Преведени са 73 млн. лева за 
намален акциз върху газьола 
Държанен фонд „Земеделие“ преведе първи транш в размер на 
близо 73 млн. лв. (72 864 453 лв.) на 9 429 земеделски стопани 
по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на 
акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 
производство“. Изплатените средства представляват 88,77% от 
одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. 
Останалата част, в размер на около 11 млн. лв., ще бъде 
изплатена на всички 9 429 земеделски стопани с втори транш в 
началото на 2019 г. 

 Бюджетът за 
2018 г. по 
схемата, по 
която ще бъдат 

възстановени 
разходите на 

земеделските 
производители 

за закупено 
гориво през 
2017 г., е 84 

млн. лв. при ставка от 0,38 лв. за литър. Помощта се предоставя 
под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, 
използван за механизирани дейности в първичното 
селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и 
„Животновъдство“. 

   На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат 
валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за 
животни за годината, предхождаща тази на кандидатстване за 
държавната помощ. Фермерите, които не попадат в обхвата на 
схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран 
животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

Източник: МЗХГ 

Момчил Неков внася 
законодателни поправки 
опрашването да влезе в подкрепа 
за следващата ОСП 

Българският 
евродепутат Момчил 
Неков е внесъл 
предложение в 
новата ОСП да има 

законодателни 
поправки, които да 
осигурят директно 
плащане на пчелно 
семейство за 
опрашване плюс 
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отпускане на обвързана подкрепа за пчелно семейство. 
Предложението има чисто популистки характер, тъй като всеки 
нов Европейски парламент има самостоятелна законодателна 
програма, която зависи от бъдещите депутати.  

Да се надяваме, че бъдещите БСП евродепутати продължат 
инициативата на Неков. 

Самият евродепутат се опита на няколко пъти при сегашния си 
мандат да лобира в полза на българското пчеларство, но 
безуспешно.  

Вместо това държавите-членки въведоха преференции спрямо 
украинския внос на храни, в резултат на което квотите за внос на 
украински мед в Европейския съюз рязко скочиха. Цените 
паднаха и българският мед стана непродаваем, което 
окончателно срина износа на родните пчелари. 

В края на мандата си Неков предлага промени в член 4 - 
Определения, които трябва да бъдат формулирани в 
стратегическите планове по ОСП. Предложението на Неков е: 
„селскостопанската дейност“ се определя по начин, че да 
включва както производството на селскостопански продукти, 
изброени в приложение I към ДФЕС, включително памук и 
дървесни култури с кратък цикъл на ротация,  предоставяне на 
екологична услуга „опрашване“, така и поддържането на 
земеделската площ в състояние, което да я прави подходяща за 
паша или обработване без подготвителни действия, които са 
извън рамките на обичайните земеделски методи и машини. 

Евродепутатът предлага в член 28 - Схеми за климата и околната 
среда,  да се включи опрашването: Държавите членки 
подпомагат в рамките на този вид интервенция истински 
земеделски стопани, които се задължават да прилагат на 
хектари, отговарящи на условията за подпомагане, 
селскостопански практики, благоприятни за климата и околната 
среда, сред които и опрашителите. 

Не е ясно дали до март сегашният Европейски парламент ще 
приключи със законодателството за следващия период или ще го 
остави за следващите депутати. 

Източник: Sinor.BG 

В община Троян ще ползват 
безплатен интерент по проект на 
Европейската комисия 
Жителите и гостите на община Троян ще ползват безплатен 
интернет на обществени места, след като администрацията 
спечели проект на Европейската комисия за безплатен интернет 
достъп на обществени места WiFi4EU. Планинската община е 
кандидатствала за ваучер в размер на 15 хиляди евро от 
Европейската комисия. 
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Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и 
посетители на ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен 

интернет на 
обществени 

места, като 
паркове, 

площади, 
обществени 

сгради, 
библиотеки 

или здравни 
центрове на територията на Съюза. Wi-Fi точките за достъп могат 
да бъдат инсталирани от общината и дружеството за 
инсталиране на WiFi, като се използва ваучера от ЕС. Съюзът ще 
финансира разходите за оборудване и инсталиране на точките за 
достъп до безжичен интернет, а община Троян ще плаща за 
осигуряването на интернет връзка, поддръжката и 
експлоатацията на оборудването за период от поне три години. 

Безплатен интернет достъп вече има на осем места в общината – 
градския площад и в по-големите села, заяви кметът Донка 
Михайлова пред БТА и добави, че с този проект намерението е 
достъпът да се разшири и в парковите пространства в кварталите 
на града, както и в селата, където все още такъв няма. Община 
Троян очаква подписване на споразумението. 

Източник: Агрозона 

 

МЕРОПРИЯТИЯ↓ 

Коледен фермерски пазар 

 
Събитието се организира от Кооперация “Хранкооп – София” в 
сътрудничество между Столична община и Общинско дружество 
“Пазари Юг” ЕАД. Организаторите целят да предложат 
алтернатива на масовия шопинг по празниците и да подкрепят 
малките производители и занаятчии в България. Ще бъдат 
представени кулинарни традиции и разнообразие от всички 
краища на България, натурална козметика и ювелирна изработка 
на изделия от вълна, филц, стъкло, керамика, кожа, дърво и 
други естествени материали. 

Кога: 16 декември, между 10 и 18 ч. 

Къде: зад храм-паметника “Св. Ал. Невски” в София 




