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БРЮКСЕЛ↓ 

ЕС увеличава вноса на 
американска соя заради 
производството на биогорива 
Очертава се вносът на соя да се увеличи и през 2019 г. заради 
решението на Европейската комисия да оторизира употребата 
на американска соя за биогорива. 

Вносът на соя от САЩ в Европейския съюз се е увеличил с 112% 
през пазарната година, която започва през юли 2018 г. и 
завършва декември 2018 г., в сравнение със същия период на 

предходната година. С дял от 75% от вноса на соеви зърна в ЕС 
САЩ остават доставчик номер едно в Европа. 

Европейският съюз остава най-големият пазар за американска 
соя, като към него отива 28% от износа на културата, докато 
Аржентина заема дял от 10%, а Мексико 9%. 

Търговията на соя между САЩ и ЕС беше договорена по време на 
срещата на президента на Европейската комисия Юнкер с 
президента на САЩ Тръмп през юли 2018 г. 

Данните затвърдяват позицията на САЩ, които изместиха 
Бразилия като традиционен доставчик на соя за ЕС. През цялата 
2018 г. 50% от вноса на ЕС идваше от САЩ, а 36% от Бразилия. 
Очертава се вносът на соя да се увеличи и праз 2019 г. заради 
решението на Европейската комисия да оторизира употребата 
на американска соя за биогорива. 

През декември 2018 г. Европейската комисия обяви публична 
консултация, която ще продължи до 16 януари, по въпроса дали 
да разреши употребата на американска соя за производство на 
биогорива в ЕС. Според оценка на ЕК соята, която се доставя от 
САЩ, отговаря на изискванията за качество на материалите, от 
които се произвеждат биогоривата в ЕС, съобщават от 
пресцентъра на Европейската комисия. 

Източник: Агрозона 
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България е №1 по производство 
на билки в Европейския съюз 
България е най-големият производител на билки и подправки в 
Европейския съюз. По данни на европейската статистическа 
агенция Евростат през 2017 г. в страната са отгледани общо 81 
хил. тона ароматни и медицински растения, както и подправки. 
България изпреварва почти двойно втория най-голям 
производител на билки в ЕС – Полша, където са добити 44 хил. 
тона. Испания е на трето място с 32 хил. тона. 

 

България е и сред най-големите производители на 
слънчогледови семки. Страната заема второ място с близо 2.1 
млн. тона и изпреварва с малко Унгария. Първа е Румъния с 2.9 
млн. тона. 

Реколтата от 7.5 хил. тона малини през 2017 г. отрежда четвърто 
място на България в ЕС. Най-голямо е производството на малини 

в Полша – 104 хил. тона. Испания и Великобритания заемат втора 
и трета позиция съответно с 43.5 хил. тона и 15.5 хил. тона. 

България е на четвърто място и по отглеждане на сладки череши. 
Реколтата от плода е 48 хил. тона, като пред страната са само 
Италия, Испания и Гърция. 

България е петият най-голям производител на тютюн за 2017 г. В 
страната са отгледани общо 13 хил. тона. Италия и Полша са 
лидери с 48 хил. и 32 хил. тона. 

В производството на ориз, люцерна, дини, праскови и кайсии 
България е на шесто място в ЕС, показва още изследването на 
Евростат. 

Източник: Агрозона 

Площите с рапица в ЕС се свиха 
значително 
След трудната стопанска 2018/19 година фермерите в ЕС 
засадиха по-малко рапица. Предпоставки за това са 
неблагоприятните условия за развитие на полската култура и 
особено трайната суша, която усложни развитието още в 
началото. Фермерите се опасяват, че ако зимата е тежка, 
положението с добивите ще се влоши допълнително. 

Досега прогнозите за очакваната реколта бяха 5,8 млн. ха, което 
би било дъно за последните 13 години. Само във Франция 
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намалението в засетите площи с рапица е почти една четвърт в 
сравнение с предходната година и възлиза на 1,2 млн. ха. 
Страната обаче не е единствената в Европа, където културите се 
развиват в условия след прекалена суша. 

Във Великобритания също има спад в засадените площи и 
възлизат на 0,6 млн. ха, което представлява спад с 3% спрямо 

2017 г., по 
информация 

на 
topagrar.com. 

Посевите с 
рапица на 

българските 
полета също 
за застрашени 

от 
измръзване. 

Вследствие 
дефицита на влага те не успяха да формират розетка от 7-8 листа 
през есенната си вегетация – фаза, в която растенията са с 
повишена студоустойчивост. 

Очакваните през януари валежи около и над нормата ще 
повишат влагозапасите в еднометровия и по-дълбоките почвени 
слоеве. 

 

Източник: Агрозона 

До 11 март Еврокомисията 
приема предложения за промени 
в наредба 26 за директните 
продажби 
С новата наредба за директните доставки от фермите значително 
се увеличава размерът на фермите, които могат да преработват 
на място млякото и месото, като го продават директно на пазара, 
сочи проектът за поправки Наредба 26 за специфичните 
изисквания за директни доставки на малки количества суровини 
и храни от животински произход, който е качен за обсъждане на 
интернет страницата на Европейската комисия (ЕК), съобщиха от 
Асоциацията на месопреработвателите. 

Браншовата организация призовава фермери и преработватели 
на месо до 11 март 2019 г. да дадат предложенията си за 
промени, преди наредбата да бъде одобрена (нотифицирана) от 
Еврокомисията. 

Според новите предложения наредбата вече ще обхване 
стопанства с до 200 вместо сегашните 50 овце и кози, които ще 
могат да продават до 60 на сто от месечния млеконадой. Ако се 
продава до 50% от месечния млеконадой, тогава фермите могат 
да са и по-големи – между 200 и 500 животни, гласят още 
промените. При максимално допустима преработка на 40% от 
млеконадоя, преработката и директните продажби ще важат и 
за стопанства с над 500 овце и кози. 
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Съществени поправки се правят и по отношение на 
производството и продажбата на домашни двукопитни животни, 
птици, щрауси или зайци. Охладеното месо от тези животни, 
което е заклано в кланица, може да бъде продавано не само в 
общината, където се намира стопанството, но и в една съседна 
на нея административна област. 

 

С промените в наредбата се стимулират и продажбата на 
традиционни храни. Насърчения има и за продажбите на млечни 
продукти. Досега стопаните можеха да продават овче, козе и 
биволско мляко само в общината и съседните на нея области. С 
новите поправки продажбите от малките ферми ще стават в 
цялата страна. 

Източник: Sinor.BG 

Комисар Хоган призовава 
чешките фермери да инвестират 
в преработка 
Чешките земеделски стопани трябва да инвестират повечче в 
преработката на селскостопански продукти, ако искат да 
подобрят положението си във все по-конкурентна среда, 
заяви в интервю за Aktualne.cz, партньор на EUROAKTIV в 
Чешката република еврокомисарят по земеделие Фил Хоган.  

Той казва,че преработката на основните аграрни стоки ще 
подобри позицията на фермерите на пазара на ЕС, което е 
много по-доходно, отколкото вместо да доставят само 
суровини. 

Според него Общата 
селскостопанска 

политика (ОСП) има 
много положителни 
ефекти върху новите 
страни-членки на ЕС 
след 2004г. , но 
също така е 
отворилавратата за 
много тежка 
конкуренция. 
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 Хоган допълва, че както при чешките фермери, така и в други 
страни членки, които са се присъединили през 2004г. има спад 
в производството на някои стоки като месо и мляко.  

На върпос защо 75% от традиционните плодове се внасят в 
Чешката република и трябва ли ЕС да обмисли някакво 
законодателство, за да подобри положението на 
земеделските производители, Хоган отговаря,че в сектора на 
плодовете и зеленчуците нивото на субсидиите за 
производителите е абсолютно еднакво във всички държави-
членки и, че ако чешките земеделски производители желаят 
да се възползват повече от подкрепата на ЕС, няма нужда от 
допълнително законодателство. 

Източник: Български фермер 

Има шанс директивата в защита 
на дребните фермери да се 
приеме преди евроизборите 
След като в края на миналата година Европейският съвет 
договори по-справедливи договорни отношения за малките и 
средни фермери при продажбата на продукцията им в големите 
търговски вериги, се очаква Европейският парламент да приеме 
на първо четене  директивата за нелоялните търговски практики 
(НТП) в отношенията между земеделците и преработвателите с 
търговците на храни. 

В края на австрийското председателство беше постигнато 
временно политическо споразумение за премахване на 
нелоялните практики, като целта е фермерите да получат 
справедлива цена за това, което произвеждат, и да бъдат 
признати за решаващата роля, която играят в нашето общество. 

Очаква се напълно да бъдат забранени следните практики, 
използвани до момента - закъснели плащания за нетрайни 
продукти, анулиране на поръчки в последната минута, 
едностранни или ретроактивни промени в споразуменията за 
доставка, злоупотреба с поверителна информация и отмъщение 
или заплаха от отмъщение срещу малките доставчици. 

Други практики ще бъдат разрешени само ако са предмет на 
ясно и недвусмислено предишно споразумение между 
страните, а именно: купувач, който връща непродадени 
хранителни продукти на доставчик; доставчик, който плаща за 
промоцията или търговията с хранителни продукти, продавани 
от купувача, и разходи за складиране, показване или изброяване 
на селскостопански хранителни продукти. 

Държавите-членки ще трябва да определят един или повече 
публични органи, които да отговарят за прилагането на новите 
правила.  

В случай, че няколко изпълнителни органа присъстват в една и 
съща страна, държавите-членки ще трябва да изберат една точка 
за контакт. Тези правоприлагащи органи ще могат да започнат 
разследвания по собствена инициатива или въз основа на жалба 
и да наложат глоби. 
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Веднъж транспонирана в националното законодателство, 
директивата ще обхване някои нелоялни търговски практики, 
които възникват във връзка с продажбите на селскостопански и 

хранителни продукти и 
до известна степен 
услуги в хранително-
вкусовата верига. 
Защитените доставчици 
ще бъдат 

микропредприятия, 
МСП и средни 
предприятия, които имат 

годишен оборот по-малък от 350 млн. евро. За да разшири тази 
защита, директивата ще обхване купувачи, установени както в 
ЕС, така и в трети страни. 

Доставчиците ще могат да избират дали да подадат жалба в 
собствената си държава-членка или в държавата-членка, където 
купувачът може да е участвал в забранена търговска практика. 

Държавите-членки ще имат възможност да насърчават 
доброволното използване на ефективни и независими 
механизми за алтернативно разрешаване на спорове, като 
например медиация. 

Самата директива ще се приложи двадесет и четири месеца след 
влизането й в сила, за да я транспонират в националното 
законодателство, и още шест месеца, за да прилагат нейните 
разпоредби. 

Източник: Sinor.BG 

У НАС ↓ 

Започна кандидатстването по 
мерките от Националната 
програма по пчеларство 
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 Областните 
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ 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. 
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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 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 получат в областните 
структури на фонд „Земеделие“, 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 Областните 
дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по 
адресна регистрация на юридическото лице. 
 

Източник: МЗХГ 

 

ДФЗ утвърди 1 млн. лева за 
стационарни и мобилни мандри 
Ресурс от 1 млн. лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ 
по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или 
изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово 
мляко”. 

 

  Схемата за държавна помощ беше нотифицирана пред 
Европейската комисия в края на 2018 г. Целта е да се 
подпомогнат малки и средни фермери и организации на 
производителите да преработват и реализират сами 
продукцията си на фермерските пазари и по този начин да 
увеличат доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани 
съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за 
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директни доставки на малки количества суровини и храни от 
животински произход. 

  Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което 
ще бъде отворен и прием за кандидатстване. 

Източник: ДФ „Земеделие“- РА  

 Отпуснати са 100 000 лева за 
сертифициране на стопанствата в 
сектор „Плодове и зеленчуци“ 
На заседание на УС на ДФЗ беше взето решение за разпределяне 
на ресурс за 2019 г. за държавна помощ сертифициране на 
стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта 
GLOBALG.A.P.”, в размер на 100 000 лева. 

  Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за 
въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира 
процесът по производство на качествени селскостопански 
продукти в сектор „Плодове и зеленчуци", да се намали 
използването на химически суровини и да се сведе до минимум 
вредното въздействие върху околната среда на земеделските 
операции. 

 

   Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - 
земеделски стопани и към признати групи или организации на 
производители в сектор „Плодове и зеленчуци" за „ново 
участие" в стандарта GLOBALG.A.P. 

   Помощта се предоставя на производителите на 
селскостопански продукти като годишен стимул под формата на 

плащане, 
чийто размер 
се определя в 
съответствие с 
размера на 

т.нар. 
„постоянните 

разходи". 
Задължителен 

краен резултат 
за 

предоставяне 
на подпомагане, е получаването на валиден сертификат за 
съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. Предстои да бъдат 
приети указания за предоставяне на помощта. 

 Източник:  ДФ „Земеделие“ - РА  
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Лихва от 3 % за кредити от ДФЗ за 
инвестиции в селското стопанство 

 

Управителният съвет на 
ДФ „Земеделие“ 
преутвърди годишна 
лихва в размер на 3% за 
отпусканите пряко от 
Фонда кредити за 2019 
година. От облекчените 
лихвени условия могат 
да се възползват 

кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране: 

     - Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство; 

    - Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по 
Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.; 

     - Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за 
„Инвестиции за изграждане на търговски помещения и 
закупуване на търговско оборудване за земеделски 
производители, осъществяващи директни доставки на малки 
количества суровини и храни от животински произход”. 

 Източник:  ДФ „Земеделие“ - РА  

УС на ДФЗ отпусна 150 хил. лева 
за директни доставки 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов 
ресурс в размер на 150 000 лв. за 2019 г. по схема за държавна 
помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и 
закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, 
осъществяващи директни доставки на малки количества 
суровини и храни от селскостопански животни”. 

Държавната помощ се прилага до 
31 декември 2020 г. 

  Схемата за държавна помощ дава 
възможност за възстановяване на 
част от извършените разходи за 
закупуването на млекомати, 
построяването или приспособяване 

на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за 
търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни 
витрини и друго специфично търговско оборудване. 

   За предоставянето на помощта е необходимо заявленията да 
се подават преди започване на работата по проекта или 
дейността, предмет на подпомагане. 

 Източник:  ДФ „Земеделие“ - РА  
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Одобрени са 5.5 милиона лева за 
зимните пръскания за 2019 
година 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен 
финансов ресурс за 2019 г. в размер на 5 500 000 лв. по схемата 
за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на 
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период”. 

 

     

 

 

 

 

Целта на помощта е ограничаване на загубите от 
разпространяването на зимуващи вредителите по трайните 
насаждения. Предстои да бъдат изготвени указания за 
кандидатстване. 

Източник: ДФ „Земеделие“- РА 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

VIII Международен кукерски 
фестивал ,,Старчевата“, Разлог 

На 12 януари 2019 в 
град Разлог ще се 
проведе VIII 

Международен 
кукерски карнавал 
„Старчевата” 2019. 
През годините 
карнавалът се 
утвърди като едно 
от най-мащабните 
събития не само в 
региона, но и в цяла 

България. 
Кукерският празник 

се организира от община Разлог под патронажа на кмета на 
общината-инж. Красимир Герчев. Участват кукерски групи от 
всички краища на страната и специално поканени групи от 
чужбина. Представянето има състезателен характер. 

Целта на кукерски карнавал „Старчевата”  е възстановяване на 
традиции, специфични за различни райони на България, 
популяризиране на кукерските игри на територията на 
общината, представяне на кукерски игри като фактор за 
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съхраняване, предаване и развитие на културните традиции, 
демонстриране на богатството и разнообразието на 
фолклорните традиции, и не ан последно място рекламиране на 
града като туристическа дестинация. 

Карнавалното шествие с официалните гости и официалните 
представители на групите ще започне в 10:00 ч. от НЧ 
„15.09.1903-1909“. 

Кога: 12 януари – 12 февруари   

Къде: Разлог 

“Брашленкьо“, с. Челопек 
 Автентичният 

народен 
обичай 

„Брашленкьо” 
е характерен за 

врачанския 
край. В 
началото на 
януари той се 
празнува в 
Къща „Баба 
Илиица“ с. 

Челопек. 
Момичета и девойки се събират, вият специалните китки с 
брашлян, като всяка мома поставя белег на своята китка. 

 В народния календар честването се изпълнява срещу 
Васильовден в нощта срещу 14 януари. 

Бръшленкьо” е красив момински обичай, с който в планинските 
села от Врачанско в нощта срещу Василовден се гадае за здраве 
по хора и добитък, за късмет в женитбата. Момите в деня срещу 
Васил отиват в гората да набират листа от бръшлян и дрянови 
пръчки. Привечер се събират в дома на най-личната девойка и 
там сред песни, смях и закачки китят своите бръшлянови 
китки  –  наричат за всеки от къщата, стоката и разбира се – 
либето по листче бръшлян и го привързват с червен конец върху 
дряновите пръчици и стръкчета босилек. В Зверино наричат най-
напред на Божа майка, после на либето и сетне на всеки член от 
семейството. Когато китката е вече готова, всяка мома ще сложи 
и белег на нея: пръстен, гривна, шарен конец. Така окичени те се 
потапят в бяло котле с “мълчана” вода, което е поставено върху 
разпилени овесени зърна -– “за да е плодовита годината”-– 
върху синия, често изнесена на кръстопът. От овеса момите в 
Зверино слагат под възглавницата си и се мъчат да запомнят 
сънищата си. С помощта на зърната на другата сутрин се опитват 
да ги разтълкуват. 

Кога: 12 януари   

Къде: къща „Баба Илиица“ с. Челопек 
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Традиционен бал на стари 
народни носии, с. Бойница 
Бал на носиите провеждат в Бойница от 1903 гдина, когато е 
създадено местното читалище „Надежда“. С всяка  година 
интересът към автентичната красота расте. За баловете в 
Бойница и съседните села си идват бивши жители или техни 
наследници, които живеят в страната и в чужбина. Те също 
обличат своите носии и минават през сцената като манекени. 
През последните години читалището е закупило няколко носии, 
но не притежава пълна колекция. Костюмите се съхраняват в 
домашните ракли, но за бала се предоставят на читалището. То 
осигурява манекени, които ги обличат за една вечер и след това 
ги връща на собствениците им. 

Носиите печелят овации и награди на фолклорни 
фестивали. Въпреки ежегодните балове, интересът към носиите 
не стихва. За всеки бал пристигат етнографи и гости. Шевиците и 
моделите на дрехите са уникалното богатство на селото. Те са 
няколко вида – празнични, сватбарски, булченски, жетварски и 
т.н. 
В съседното село Шишинци също съхраняват 20 народни носии 
на повече от век. С тях то участва на фестивали, печели награди. 
Все пак, такава носия може да се види в националния музей на 
Япония. Показват я като гениално творение на самобитната 
народна култура на България. 
Балове на народните носии се провеждат и в съседните села. В 
Шишинци той е на 3 март, в Бориловец – на 8 март, в Периловец 
– на 22 март. Който още не е видял автентична народна носия, 

направена с голям вкус, хармония и самобитна естетика, нека 
дойде на празника. 

Бойница е известно село със своите стари носии – пъстри с 
преобладаващ червен цвят на женските костюми и бял – на 
мъжките. Около вратовете и на ръкавите на ризите с гъсти 
шевици, повечето с флориални мотиви. С вертикални шевици са 
украсени и престилките. Всичко е изработено на ръка и само от 
естествени материали. Някои от ризите са конопени, но има и 
кенарени. Късаците и завеските са от вълна. 

Кога: 12 януари   

Къде: Народно читалище „Надежда- 1903“  с.Бойница 




