
№23
31 декември - 6 януари



1 
 

БРЮКСЕЛ↓ 

Предстои адаптиране на новата 
Обща селскостопанска политика 
към климата 
Горски пожари в Швеция, най-слабата реколта от картофи в 
историята, клане на цели стада заради недостига на фураж – 
селскостопанските производители в Европа вече не могат да 
преброят последиците от сушата, която сполетя северната част 
на континента през 2018 г., пише Франс прес. 

Според германската метеорологична служба сушата това лято е 
най-продължителната от началото на регистрите преди 140 
години. 

Навсякъде добивите на зеленчуци, плодове, зърнени култури и 
фураж намаляха. Рядко изключение станаха лозовите 
насаждения, които по-скоро спечелиха от горещината. Реколтата 
се очерта изключително обилна в Шампан, информира БТА. 

Пържените картофи обаче ще поскъпнат. Производството на 
консервирани картофи на практика се е свило „най-малко с 20 
процента“ в сравнение с миналата година в четири от петте 
основни страни производители в Европа (Германия, Белгия, 
Франция и Холандия), като количествата им в Германия 
достигнаха най-ниските си нива в историята. 

Швеция произведе по-малко картофи дори и от 1867 г., годината 
на големия глад, а шведската реколта от зърнени култури намаля 
с 59 процента в сравнение с 2017 г. (по информация на 
Държавната агенция за селско стопанство). 

Извънредни помощи 

В Австрия щетите са оценени на повече от 210 милиона евро, от 
които 130 милиона са само за фуража. Във френските региони 
Гранд Ест, Бургундия-Франш Конте, Централния масив и Алпите 
недостигът на фураж е особено остър, а общите загуби се 
оценяват на стойност между 1,5 и 2 милиарда евро от 
Националната федерация на синдикатите на селските стопани. 

„Седемдесет френски департаменти ще се възползват от режима 
при селскостопански бедствия, тъй като става дума за суша, 
съпоставима по въздействието си с тази от 2003 г., която вече бе 
определена за историческа“, подчертава Жоел Лимузен от 
Националната федерация на синдикатите на селските стопани. 

Сушата бе 
изключително 

продължителна, а 
пасищата така и не 
позеленяха чак до 
есента заради 
липсата на 
валежи. Във 
Франция 30 
процента от 

засетите с рапица площи така и не дадоха плод. 
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Извънредни помощи бяха отпуснати в Германия (340 милиона 
евро), Швеция (115 милиона евро) и Австрия (60 милиона евро), 
като в по-голямата част от засегнатите страни бяха предоставени 
и европейски средства. 

Принудително клане на животни 

Заради недостига на фураж и сено, които често се намират само 
на изключително високи цени, се стигна до принудително клане 
на крави. 

В провинция Горна Австрия, която е основният регион за 
отглеждане на крави в Австрия, цените на фуража и сеното се 
покачиха със 7 процента в сравнение с нормалните, а плащаните 
на животновъдите цени спаднаха с 18 процента в сравнение с 
пролетта. 

Във Великобритания случаите на принудително клане на 
животни станаха с 30 000 повече, а броят на нежизнеспособните 
агнета се е повишил с един милион повече в сравнение с 
миналата година (по информация на Националния фермерски 
съюз). 

Във Франция „декапитализацията“ на даващия мляко добитък 
започна с увеличаване от 7,5 процента на случаите на клане на 
даващи мляко крави през октомври в сравнение с октомври 
миналата година, което от своя страна доведе до спад в цената 
на месото. 

Някои животни се продават за 2,80 евро за килограм този месец, 
а са необходими 4,50 евро, за да покрият цената на 
производството. 

Адаптиране на новата обща селскостопанска политика към 
климата 

Броят на случаите на принудително клане на животни не е голям 
в Германия и в Холандия, където животновъдите разполагат със 
запаси от сено от минали години. Бъдещата Обща европейска 
политика (ОСП) в областта на селското стопанство обаче, която е 
в процес на изготвяне за периода след 2021 г., „ще помага на 
производителите да се справят с последиците от климатичните 
изменения„, предупреждава Естер де Сноо от холандската 
Организация за земеделие и растениевъдство. 

Във Великобритания, която се готви да напусне Европейския 
съюз, Националният фермерски съюз настоява за мерки, които 
ще позволят на сектора да се справя с бъдещите суши. Съюзът 
иска производството на хранителни стоки да бъде поставено 
като приоритет за водоснабдителните мрежи и инвестирането 
при изграждането на водоизточници от първостепенна важност. 

Изправени пред предизвикателствата на климата, страните 
членки на Европейския съюз ще могат да използват част от 
фондовете, които до този момент се използваха за директни 
помощи за селските стопани, за опазването на околната среда, 
заяви миналата седмица пред журналисти в Брюксел Еймерик 
Берлинг от Генералната служба на Европейската комисия по 
селското стопанство. 
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Според скорошно изследване предвидените от Общата политика 
за селското стопанство мерки за 2014-2020 г. в областта на 
селското стопанство, околната среда и климата, имащи за цел 
намаляване на добива на вода за поливане, „повсеместно са 
били със слаба ефикасност“ в Гърция, Румъния, Италия и 
Испания, тъй като не са били прилагани от селските стопани. 

Източник: Агрозона 

Одобрена е българската позиция 
за заседанието на Съвета на ЕС на 
8 януари 
Правителството одобри българската позиция за предстоящото 
заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, насрочено да се 
проведе на 8 януари в Брюксел. Румънското председателство на 
Съвета на ЕС ще представи приоритетите си за периода от 1 
януари до 30 юни 2019 г. Очаква се на това заседание да се 
разпространи и информация за организирането на преговорите 
по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, което е 
от изключителна важност. 

Съветът по общите въпроси ще обсъди и представения на 5 
декември Съвместен план за действие по дезинформацията с 
цел осигуряване на решителен, всеобхватен и координиран 
европейски отговор на заплахите, произтичащи от 
разпространяването на умишлена, широкомащабна и 
систематична дезинформация. Румънското председателство ще 

представи актуалното състояние на законодателните актове, 
които следва да бъдат финализирани преди края на настоящия 
мандат на Европейската комисия и на Европейския парламент. 

Министерският съвет одобри също и резултатите от три 
заседания на Съвета на ЕС, проведени през декември в Брюксел. 

На 4 декември в рамките на Съвета на ЕС по икономически и 
финансови въпроси (ЕКОФИН) беше проведен публичен дебат по 

директивата за 
данъка върху 

цифровите 
услуги и бяха 

одобрени 
резултатите от 

проведените 
тристранни 

диалози с 
Европейския 

парламент 
относно пакета 
за намаляване 

на риска в банковия сектор. Председателството представи 
доклад за напредъка по изграждането на Европейска схема за 
гарантиране на депозитите. В контекста на Европейския 
семестър за 2019 г. Европейската комисия представи Годишния 
обзор на растежа за 2019 г., Доклада за механизма за 
предупреждение за 2019 г. и Препоръка относно 
икономическата политика на еврозоната. Министрите направиха 
преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана за 
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действие за справяне с необслужваните кредити в Европа въз 
основа на съобщение на ЕК. 

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика 
проведе заседание на 3 и 4 декември във формат „Транспорт“ и 
„Телекомуникации“.  Основна тема в първия формат бе Пакетът 
за мобилност. В рамките на Съвета се проведе и Четвъртата 
Дунавска министерска среща. В областта на телекомуникациите 
Съветът прие частичен общ подход относно Програмата 
„Цифрова Европа“ за следващия програмен период 2021 -2027 г. 
Комисията представи информация за актуалното състояние на 
Единния цифров пазар и обяви, че към датата на провеждане на 
Съвета, от общо 30 законодателни предложения от Стратегията 
за единния цифров пазар, 19 от тях вече са договорени между 
съ- законодателите. 

Заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика се 
състоя на 6 декември. По време на форума бе постигнат Общ 
подход по Директивата относно канцерогените и мутагените по 
време на работа (трети пакет). Друга обсъдена тема беше 
Регламентът за създаване на Европейски орган по труда. 
Австрийското председателство представи и два доклада за 
напредъка - по Регламента относно Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията и по Директива за равното 
третиране. По време на заседанието Председателството 
представи проект на Препоръка относно достъпа на работниците 
и самостоятелно заетите лица до социална закрила. 

Източник: Sinor.BG 

Рисковете от измръзване на 
есенниците в ЕС остават 
значителни 
Eвропейската Агенция за наблюдение на селскостопанските 
ресурси (MARS) регистрира недостатъчно развитие на посевите с 
есеници на големи територии в държавите-членки на 
Европейския съюз, като причините са забавянето на сеитбата и 
съдържание на почвена влага под нормативите, обавиха от 
пресцентъра на службата, цитирани от електронното издание 
ZOL. 

Експертите на 
агенцията 
определят 

създалата се 
ситуация като 

чувствителна. 
Слабите посеви 
са с понижена 
устойчивост на 
студове и затова 
рисковете от 

измръзването им на масивите без или само с тънка снежна 
покривка нарастват. 
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Въпреки това от MARS очакват, че понижаването на 
температурите през последната седмица ще помогне за зимното 
закаляване на растенията в Централа, Северна и Източна Европа. 

Същевременно към 17 декември състоянието на 86% от площите 
с покълнали зърнени култури, засети през есента (6 млн. хектара) 
в Украйна, се оценява като добро и удовлетворително, обявиха 
от пресцентъра на министерството на селскостопанската 
политика и храните на страната, цитирани от електронното 
издание АПК-Информ. „В слабо и уязвимо състояние към 
отчетната дата са посевите на 0,9 млн. хектара (14%)”, добавят от 
министерството. Покълнали са растенията на 97% от всички 
засети с есенници площи, уточняват оттам. 

Що се отнася до засятата през есента рапица, растенията са 
покълнали на 99% от площите (1 млн. хектара), като в добро и 
удовлетворително състояние са на 924 хил. хектара (92%). 

„В сравнение с миналогодишните показатели през тази година 
есенниците в Украйна се намират в по-добро състояние. През 
2017 г. към същата дата в слабо и уязвимо състояние се намираха 
19% от посевите със зърнени култури и 13%от тези  със засята 
през есента рапица”, изтъкват от министерския пресцентър. 

Източник: Sinor.BG 

Изкупеното мляко в ЕС се увеличи 
с 1,2% за първите 10 месеца на 
2018 г. 
Количеството изкупено мляко в ЕС през периода януари-
октомври бележи ръст с 1,2%. Страните постигащи по-ниски 
производствени разходи заради добра ефективност или високи 
добиви като Ирландия, Холандия и Полша успяват най-добре да 
се възползват от настъпващите промени, докато най-засегнати 
се оказват южните страни в ЕС. Това се посочва в доклад на 
Центъра за икономически изследвания в селското стопанство 
към Института по аграрна икономика. 

Продължава процесът на освобождаване на запаси от сухо 
обезмаслено мляко (SMP) в ЕС, което се дължи на исторически 
ниската цена около 1500 евро/т. и добрата световна конюнктура. 
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Очакваме цените на сухото мляко да се задържат на това ниво в 
следващите месеци до по-значимо намаление на запасите. 

Производството на мляко в Нова Зеландия нараства, въпреки 
прогнозирания спад на цените. В Австралия има намаление 
поради необичайно топлото време. Значителен ръст се отчита и 
в южноамериканските държави Аржентина и Уругвай. 

Според проекция в доклад на ЕК за средносрочните перспективи 
пред селското стопанство, производството на краве мляко ще 

нарасне с 16 
милиона тона 
до 2030 г. ЕС ще 
заема водеща 
позиция при 
експорта на 

млечни 
продукти за 

растящия 
световния пазар 

с дял близо 35%, дължащ се основно на търсенето от страните в 
Азия и Африка. 

Очаква се Китай да остане най-големият вносител, но 
повишението на вътрешните цени и забавянето на 
икономическия растеж ще се отразят негативно на нарастването 
на вноса в следващите 1-2 години. Фокусът при производството 
в Съюза ще бъде върху продуктите с добавена стойност, при 
които преработвателите имат конкурентно предимство.Износът 
на млечни продукти в света е над този от юли на предходната 
година. Търсенето на сирена е стабилно, с потенциал за растеж 

в Азия, при силна конкуренция  от САЩ. Търговията с масла 
нараства умерено, като износът на ЕС бележи намаление поради 
по-високите цени. Украйна се изявява като значителен 
износител. Ситуацията на световния пазар е относително 
балансирана, с умерен ръст на производството и нарастване на 
търсенето. Цените на протеина и мазнините се движат заедно. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

От днес стопаните доказват 
реализацията на плодове и 
зеленчуци по схемите за 
обвързано подпомагане 
От днес (2 януари) до 31 януари 2019 г. земеделските 
производители, кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за 
обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци 
- оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по 
образец и да предоставят документи, които доказват 
минимални добиви и реализация на произведената продукция.  

    Утвърденият образец на електронен опис на документите, 
доказващи реализацията на произведената продукция е 
достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. 
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На същото място е публикувана и инструкцията за попълване. 
Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. 
В случай на необходимост земеделските стопани могат да 
поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече 
редове от областните структури на фонда. При попълване на 
приложения файл не се обединяват редове, не се добавят 
работни страници и по никакъв начин не се променя форматът 
на зададената таблица. 

    Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2019 г. 
на 

електронен и 
на хартиен 

носител, 
придружен 

от копия на 
описаните 

документи. 
Те се 
депозират в 

областните 
дирекции на 
ДФЗ по 

постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на 
управление на кандидата – юридическо лице или едноличен 
търговец. 

Припомняме, че не подлежат на подпомагане кандидатите по 
схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, 
които не са предоставили декларация и опис по образец, 
утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за 

произведената продукция през годината на кандидатстване, 
както и документи, които доказват нейната реализация в 
периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. 

 Източник: ДФ „Земеделие“-РА 

Отпускат още средства за 
проекти, получили между 33 и 35 
т. от първия прием по подмярка 
4.1 
Проектите, получили между 33 и 35 точки от първия прием по 
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ имат 
шанс да получат финансиране. Това може да стане възможно, 
тъй като със заповед на земеделския министър се разрешава 
финансова помощ да се изплаща от неусвоения бюджет по 
подмярката и от намаления по договорените средства в процеса 
на изпълнение на поетите ангажименти, както и да се използват 
12 млн. евро от бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от Програмата за развитие на селските райони. 

Припомняме Ви, че в рамките на първия прием по подмярката в 
ДФЗ са постъпили проекти със заявена субсидия в размер на 630 
192 460 евро. Бюджетът за този прием е в размер на левовата 
равностойност на 150 млн. евро. По-късно финансовата помощ е 
увеличена с почти 15 млн. евро, а след това поради високия 
интерес е определен бюджет за сключване на договори над 



8 
 

бюджета в размер до 49.455 млн. евро за заявления за 
подпомагане, получили над 33 точки по критериите за подбор. 

Свободен 
финансов ресурс 

През октомври 
Държавен фонд 

„Земеделие“ 
информира МЗХГ, 
че към този месец, 

освободеният 
финансов ресурс е 
бил достатъчен за 

финансиране на заявления за подпомагане, получили от 38 до 36 
точки от одобрените и договорирани под условие заявления за 
подпомагане. С условни договори остават проекти, получили от 
35 до 33 точки по критериите за подбор. За да отпаднат 
условните клаузи е необходим бюджет в размер на около 21 
179 546 евро. В същото писмо Държавен фонд „Земеделие“ 
докладва и за наличие на свободен финансов ресурс по втория 
прием по подмярката. 

По данни на фонда остатъчният свободен финансов ресурс е 6 
856 477.87 евро. Средствата обаче не са достатъчни за отпадане 
на условните клаузи по сключени договори, по заявления за 
подпомагане, получили 35 точки съгласно критериите за оценка, 
по които одобрената финансова помощ възлиза на 8 057 443.96 
евро. В бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. са налични 48 562 405.63 евро, включващи 

освободените средства и финансов ресурс, за които към 
момента не са обявени приеми и не се предвижда това да се 
прави и през 2019 г. 

Проектът на заповед, с която се осигурява финансов ресурс за 
изплащане на финансова помощ по договори, сключени под 
условие е публикуван на сайта на аграрното министерство. 
Предложения по него могат да бъдат представяни на електронна 
поща: rdd@mzh.government.bg до 29.01.2019 г. 

Източник: Агрозона 

Отпускат още средства за 
проекти, получили между 33 и 35 
т. от първия прием по подмярка 
4.1 
Проектите, получили между 33 и 35 точки от първия прием по 
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ имат 
шанс да получат финансиране. Това може да стане възможно, 
тъй като със заповед на земеделския министър се разрешава 
финансова помощ да се изплаща от неусвоения бюджет по 
подмярката и от намаления по договорените средства в процеса 
на изпълнение на поетите ангажименти, както и да се използват 
12 млн. евро от бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от Програмата за развитие на селските райони. 
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Припомняме Ви, че в рамките на първия прием по подмярката в 
ДФЗ са постъпили проекти със заявена субсидия в размер на 630 
192 460 евро. Бюджетът за този прием е в размер на левовата 
равностойност на 150 млн. евро. По-късно финансовата помощ е 
увеличена с почти 15 млн. евро, а след това поради високия 
интерес е определен бюджет за сключване на договори над 
бюджета в размер до 49.455 млн. евро за заявления за 
подпомагане, получили над 33 точки по критериите за подбор. 

Свободен финансов ресурс 

През октомври Държавен фонд „Земеделие“ информира МЗХГ, 
че към този 

месец, 
освободеният 

финансов ресурс 
е бил достатъчен 
за финансиране 
на заявления за 

подпомагане, 
получили от 38 до 
36 точки от 
одобрените и 

договорирани под условие заявления за подпомагане. С условни 
договори остават проекти, получили от 35 до 33 точки по 
критериите за подбор. За да отпаднат условните клаузи е 
необходим бюджет в размер на около 21 179 546 евро. В същото 
писмо Държавен фонд „Земеделие“ докладва и за наличие на 
свободен финансов ресурс по втория прием по подмярката. 

 

По данни на фонда остатъчният свободен финансов ресурс е 6 
856 477.87 евро. Средствата обаче не са достатъчни за отпадане 
на условните клаузи по сключени договори, по заявления за 
подпомагане, получили 35 точки съгласно критериите за оценка, 
по които одобрената финансова помощ възлиза на 8 057 443.96 
евро. В бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. са налични 48 562 405.63 евро, включващи 
освободените средства и финансов ресурс, за които към 
момента не са обявени приеми и не се предвижда това да се 
прави и през 2019 г. 

Проектът на заповед, с която се осигурява финансов ресурс за 
изплащане на финансова помощ по договори, сключени под 
условие е публикуван на сайта на аграрното министерство. 
Предложения по него могат да бъдат представяни на електронна 
поща: rdd@mzh.government.bg до 29.01.2019 г. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

XI общински фестивал на 
сурвакарските игри в Благоевград 
Фестивал на Сурвакарските игри. Над 1200 кукери ежегодно 
гонят злите сили в Благоевград. В началото на всяка нова година 
градът се оглася от звъна на десетки чанове и дефилиращи групи, 
облечени в различни костюми. Отличия се полагат на всички 
участници във фестивала. Те са в различни категории, някои от 
които за най-артистична група, група с най-автентични костюми, 
група запазила старите български традиции и др. Всяка година, 

фестивалът става още по-успешен, костюмите по-атрактивни, а 

участниците по-амбициозни и оригинални. А гостите и жителите 
на Благоевград, въпреки ниските температури по време на 
фестивала, остават до край да се веселят и да спомогнат 
традицията в Благоевград да се разраства и да става още по- 
атрактивна. 

Общинският фестивал на кукерските игри в Благоевград 
демонстрира и продължава традициите от древността. 
Хиляди участници представят традиционни обичаи, характерни 
костюми и игри. Компетентно жури определя наградите в 
сурвакарските групи в общинския фестивал. 

Връчват се награди в различни категории – за „Придържане към 
традициите“, за „Масовост“, „Иновации“, „Най-добра маска и 
костюм“, „Артистичност“, „Най-добра композиция“ и други. По 
специфичните отличия са – „Най- добра мечкарска група“, „Най- 
артистични старци“, „Най-колоритна младоженска двойка“, 
„Най- добра танцова група“, „Най- добра маска пародия“, „Най-
атрактивен образ на дявола“ и други. 

Участниците залагат освен на традиционните костюми и образи 
на младоженци, мечки, така и на актуални образи от ТВ 
предаванията, от политиката и новините. Кукерите преминават с 
хора, танци и игри по бул. „Св. Св. Кирил и Методий” пред 
погледите на стотиците зрители.  Възрастовата граница на 
участниците в X общински фестивал е от 2 м. до 85 г. 

Кога: 5 януари  

Къде:  центъра на Благоевград 



11 
 

Мъжко хоро – Калофер 
Едно от най-атрактивните и български събития в началото на 
годината. На празника Йордановден мъжете от Калофер се 
хвърлят да вадят кръста и го дават на най-малкото дете. 

 Всички мъже играят българско хоро в ледените води на реката 
под ритъма на гайда и тъпан. 

Защо все още се намират смели и решителни мъже, които играят 
в ледените води на Тунджа под звуците на гайди и тъпани ??? В 
днешно време „Мъжкото хоро“ не е само преклонение към 
предците и съхранение на вековната традиция. Демонстрация 
на сила и мъжество на здрави и горди мъже обединени в братска 
верига, хванати за ръце пеещи народни песни. Това са 
българските юнаци, които пазят духа на Ботев и Левски, и ще са 
утрешните пазители на България. 

Носят се легенди, че преди почвече от век „Мъжкото хоро“ на 
калоферци в ледените води на Тунджа е имало за цел 
превантивно да взема страха на околните села. Днес няма 
османска империя, няма ги отдавна и хайдутите на Калифер 

Войвода, но има продажни политици, корумпирани чиновници, 
НПО-та с външно влияние и платени протестъри. 

Кога: 6 януари  

Къде:  Национален музей „Христо Ботев“ Калофер 

 

 

 

 




