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БРЮКСЕЛ↓ 

Евросъюзът се докара до нетен 
вносител на зърно за пръв път от 
10 сезона  
Към 13 декември държавите-членки на Европейския съюз са 
изнесли 12,642 млн. тона зърнени култури, което е с 18% по-
малко спрямо същата дата на сезон 2017-2018 г. Същевременно 

вносът на зърно 
е достигнал 
13,148 млн. 
тона, или с 33% 
повече спрямо 
същата дата на 
миналия сезон. 

Информацията 
са търговския 
дефицит при 

зърното 
беше публикувана в официалния вестник на ЕС. 

Изводът е, че за първи път през последните 10 сезона общността 
се докара до положение на нетен вносител на зърнени култури. 

Основна заслуга за неблагоприятния баланс са слабият износ на 
мека пшеница (спад от 25% спрямо 13 декември 2017 г. до 7,455 

млн. тона) и масираният внос на царевица (с 41% повече спрямо 
същата дата на миналия сезон до 9,934 млн. тона). При това 
положението продължава да се влошава – само седмица по-
рано износът на мека пшеница е бил с 23% по-слаб от този през 
същия период на миналия сезон, а вносът на царевица е бил с 
37% по-висок. 

Източник: Sinor.BG 

ЕК повиши рязко оценката си за 
реколтата от царевица в ЕС 
В последния си доклад за годината експертите на Европейската 
комисия повишиха рязко оценката си за производството на 
царевица в Европейския съюз през селскостопанския сезон 2018-
2019 г., започнал на 1 септември, съобщи електронното издание 
Business Recorder. Според специалистите фермерите в ЕС са 
прибрали 67,5 млн. тона царевица вместо посочваните досега 
62,9 млн. тона. 

Същевременно оценката за реколтата от пшеница е занижена до 
128,5 млн. тона от досегашните 129,2 млн. тона, а за ечемика – 
до 55,7 млн. тона от 55,9 млн. тона. По отношение на рапицата 
експертите на ЕК са оставили оценката си за реколтата без 
промяна – 19,8 млн. тона. Ако тя бъде потвърдена впоследствие 
от „Евростат”, това ще означава спад на реколтата от над 9% в 
сравнение с миналия сезон, когато бяха прибрани 22 млн. тона 
рапица. При соята реколтата се очертава с под 4% по-слаба (2,6 
млн. тона), а при слънчогледа – с под 2% до 10,2 млн. тона. 
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Като цяло реколтата от маслодайния комплекс се е понижила 
средно с 8% спрямо миналия сезон.  

Същият е спадът при рапицата през този сезон в сравнение със 
средните стойности за последните 5 сезона, докато при 
слънчогледа се отчита ръст от 12%, а при соята – с 16%. 

Източник: Sinor.BG 

 

 

 

 

Съветът на ЕС запази българските 
квоти за риболов в Черно море 
Съветът на Европейския съюз съобщи, че е решил днес да запази 
на тазгодишните равнища квотите за риболов в Черно море за 
България и Румъния за догодина. Съветът подкрепя 
предложението на Европейската комисия да се запази 
ограничението за улов на цаца до 11 475 тона за двете държави. 

Определя се 
общ допустим 
улов на калкан 
от 114 тона, 

поделен 
поравно 

между 
България и 

Румъния. 
Риболовът ще 

бъде ограничен до 180 дни в годината и ще бъде напълно 
забранен за два месеца – между 15 април и 15 юни. 

Рибните запаси в Черно море се споделят с държави извън ЕС – 
Турция, Украйна, Грузия и Русия. До миналата година не са 
договаряни квоти между черноморските държави, а от 2008 г. 
насам ЕС определя квоти за улова на калкан и цаца, които важат 
само за страните от Общността. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 

Изтичат европейските 
ограничения, наложени заради 
чумата по дребните преживни 
Днес (28.12.2018) изтичат европейските ограничения, наложени 
на България заради чумата по дребните преживни животни. До 
момента са унищожени 2800 животни в стадата, в които е 
доказано заболяването. Това съобщи пред Националното радио 
д-р Георги Чобанов от Българската агенция по безопасност на 
храните (БАБХ). 

Заради отказа на собствениците на ферма в Болярово да 
допуснат ветеринарните власти да ликвидират огнището 
обаче,  се отлага процедурата по възстановяване на статута ни на 
страна свободна от чума. 

„Възстановяването на статуса на държавата става шест месеца 
след унищожаването на последното болно или контактно 
животно. Тоест, шест месеца изтекоха, но не сме още в 
ситуацията да имаме претенции да се възстанови статутът. 
Надяваме се на една по-благоприятна ситуация, за което сме в 
постоянна комуникация с Европейската комисия“, каза д-р 
Чобанов. 

Следващата година ще е по-тежка по отношение на 
африканската чума по свинете, допълни Георги Чобанов. 

„Ако може, следващата година да пропуснат отглеждане на 
прасета в задните дворове“, призова той. 

„Има достатъчно свинско месо в магазинната мрежа, а и цената 
му на този етап е доста добра, така че по възможност да не 
гледат прасета следващата година, за да не създават и на себе си 
неприятни емоции“, допълни Георги Чобанов. 

Източник: Агрозона 

Новата лозаро-винарска програма 
тръгва от 28 януари 2019 г. 
От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на 
заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от 
новата Националната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2019-2023 г. Съгласно Заповед на 
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, бюджетът за 
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финансова 2019 г. е близо 22 млн. лв. (21 802 818 лв.), а за 2020 
г. – над 28,5 млн. лв. (28 521 112 лв.). Предвидените средства 
общо по програмата за петгодишния й период на действие е 
близо 262 млн. лв. 

    По време на първия прием ще бъдат приемани и обработвани 
единствено заявления за финансиране по мярката, които са с 
краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 
2020 г. Целта на подпомагането е повишаването на 
конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя 
страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната 
земеделска общност. 

     Основните новости в законодателството са свързани с 
допустимостта на лозарските имоти, за които може да се получи 
финансиране. Няма да се субсидират дейности по мярка 
„Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено 
финансиране за същите площи през последните 10 финансови 
години. Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, 
свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, 
които са получили подкрепа през последните 5 години за това. 

     В програмата са предвидени четири мерки – „Популяризиране 
в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, 
„Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Мерките 
„Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и 
конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на старата 
програма. 

 

    Новите мерки в програмата са две - „Инвестиции“, с бюджет за 
2019 от 16,6 млн. лева и „Застраховане на продукцията“, която 
разполага с бюджет от 2 млн. лева. Те са заложени не само с цел 
модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на 
сектора, но и за подобряване процеса на управление на риска. 

     Интересът към мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” 
става все по-голям. Изтичащата година беше най-успешната до 
момента за мярката като реализацията за финансовата 2018 г. е 
91,38%, с изплатени 46 335 143 лева. Дейността, по която бяха 
одобрени най-голям брой проекти, е презасаждане без промяна 
на местонахождението. В направлението са модернизирани 75 
лозови масиви. Голям беше и интересът към дейността 
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изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за 
капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. 

     Предстоящият прием ще се регламентира от разпоредбите на 
Наредба 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 

     Заявления за подпомагане ще се приемат в Централно 
управление на ДФ „Земеделие“ – гр. София, ул. „Гусла” № 3, след 
предварително записване на телефони (+ 359) 2 8187 514, (+ 359) 
2 81 87 505, и тел. (+ 359) 2 81 87 534. 

 Източник: ДФ „Земеделие” – РА 

 

Пчеларите кандидатстват от 7 
януари по мерките на НПП 

От 7 до 18 януари 2019 г. ще се проведе нов прием за 
финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по 
пчеларство (НПП). Документи ще се приемат в ОД на ДФЗ по 
постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация 
на юридическо лице. 

Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват дейности за 
борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ 
на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По 

мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването 
на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към 
подвижното пчеларство. 

Националната програма по пчеларство за периода 2017-
2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за 
изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската 
програма възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 

50% са 
осигурени от 
ЕС и 50% - от 
националния 
бюджет. За 
2019 г. 
финансовият 
ресурс е 4 
758 590 лева, 
като по 
време на 

първия 
период на 

приема през месец ноември 2018 г. са подадени близо 1 400 
заявления за подпомагане с размер на заявената финансова 
помощ над 3.9 млн. лв. 

Повече информация за мерките и условията за 
финансиране по НПП 2017-2019 г., както и образец на 
заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да 
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получат в областните структури на фонда, в Централно 
управление на ДФЗ-РА, както и от сайта на институцията. 

 Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, 
Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ 
„Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да 
подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по 
постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация 
на юридическо лице. 

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА 

   

Удължават срока за участие в 
програмата за разселване на 
дивеч през 2019 г. 
Удължават срока за прием на заявления за участие в 
Националната програма за разселване на дивеч през 2019 г. Това 
гласи заповед на Националния председателят на Националния 
ловно-рибарски съюз (НЛРС – СЛРБ)  Васил Василев. 

Заявления за закупуване на фермено произведени птици за 
разселване, заявления за закупуване на фермено произведен 
див заек за разселване и заявления – уведомления  за 

закупуване на едър дивеч за разселване  ще се приемат до 18 
януари 2019 г. 

В началото на 2018 г. 87 сдружения, членове на НЛРС – СЛРБ, 
подадоха заявления за за разселване. 

За закупуване 
бяха заявени 
71 145  птици 
от видовете – 
ловен и 

колхидски 
фазан, 

яребица, 
полудива 

патица и 
тракийски 

кеклик  за лятно и есенно разселване през 2018 г. и пролетно 
разселване през 2019 г. и  10 бр. елен лопатара. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

“Следвай звездата, озари пътя” – 
Коледен фестивал 2018, 
Благоевград 

Коледният фестивал на Община 
Благоевград тази година ще се 
проведе под мотото „Следвай 
звездата, озари пътя“. Всички 
общински институции ще 
ноподготвят коледни концерти и 
представления в рамките на 
фестивала – Камерна опера, Биг 
Бенд, Клуб по художествена 
гимнастика „Пирин“, Ансамбъл 
„Пирин“, Куклен театър-
Благоевград, Център за личностно и 
творческо развитие на децата на 
Благоевград“ и други. „Всички 
коледни концерти на отделните 

институции“ ще бъдат с билети със символичната цена от 3 лева, като 
всички средства ще бъдат дарени за малкия Иван“. 
И тази година ще има четене на коледни приказки за най-
малките във фоайето на Община Благоевград – „Часът на 
приказния разказвач“. На 26 декември има специална изложба 

в Регионален исторически музей-Благоевград на Борис Георгиев. 
В програмата за Новогодишната нощ са включени редица 
народни певци, тъй като през годините е установено, че това 
искат хората. И тази година отново ще има кутия за коледни 
писма. 

Кога:  03 декември – 05 януари 

Къде:  Благоевград 

Фестивал на коледарите – 
Павел Баня 
По традиция всяка година на Рождество Христово Павел баня 
посреща своите коледари на площада в курортния град. 
Домакини на проявата е община Павел баня, която подготвя 
почерпка за всички присъстващи на мегдана дошли да споделят 
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духа на Коледа и да възродят българските традиции. 
Новогодишните празници започват със светлинно шоу и 
запалване на коледните светлини. Централната част на 
курортния град се огласена от фолклорните ритми на 
павелбанския оркестър „Минерален извор“. 
В коледно новогодишните празници се включва и Танцов 
ансамбъл „Детелини“ – Павел Баня. Концертът на 
Детелините  се  открива с впечатляващия танц „Павелбански 
коледари“, към който публиката не остава равнодушна. 

Кога:  24 декември  

Къде:  гр. Павел Баня 

Празник на младото червено 
вино – Сандански 2018 
Община Сандански ви кани на традиционните празници на 
младото червено вино. Целта на тези празници е да се отличат 
най-добрите изби и производители на червени вина в региона. 

Честванията ще започнат още 
в обедните часове. 
Кулминацията на празника 
ще бъде обявяването на 
победителят в надпреварата 
за най-хубаво младо вино. 

Той ще получи титлата Цар на виното. 

Участие в конкурса за Цар на виното могат да вземат всички 
производители на вино от региона – малки и големи. 
Единственото условие, за да бъдат включени в надпреварата, е 
да подадат заявка за това в общинската администрация 
на град Сандански и да донесат поне 1.5 л вино за дегустация. 

Кога:  29 декември  

Къде:  гр. Сандански 

 

 

 

 

 




