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БРЮКСЕЛ↓ 

ЕК не отстъпва за срока за 
докладване по стратегическите 
планове 
Европейската комисия преговаря в момента със страните-членки 
на ЕС за периода, в който те трябва да докладват за напредъка 
по изпълнението на годишните си стратегически планове. 

Според 
Комисията 

това трябва 
да става на 
15 февруари 

всяка 
година, а 

страните 
членки 

настояват 
отчитането 

да става на 
две години. 

„По отношение на срока за докладване на 15 февруари съм 
казвал неведнъж, че за 85% от средствата страните членки По 
отношение на срока за докладване на 15 февруари съм казвал 
неведнъж, че за 85% от средствата страните членки имат 7 

месеца и половина преди да докладват на Европейската 
комисия.“, подчерта еврокомисарят по земеделие и развитие на 

селските райони Фил 
Хоган по време на 
пресконференция след 
първата част от 
днешното заседание на 
Съвета на министрите на 
земеделието на ЕС. 

Докладите трябва да 
съдържат данни за 

изплатените субсидии и за осъществяването на стратегията на 
съответната страна членка. Целта на Румънското 
председателство е да се постигне споразумение с Европейския 
парламент, посочи по време на пресконференцията министърът 
на земеделието на Румъния Петре Деа. 

Преговорите по реформата на ОСП след 2020 г. вървят по-бързо 
в сравнение с процеса, който се проведе през миналата 
реформа. През март 2019 г. предстои гласуване в комисията по 
земеделие на Европарламента и е възможно през април 
институцията да гласува промените. Целта е готовият пакет с 
предложения за реформи да бъде представен на Съвета на 
министрите през април, обясни Фил Хоган. 

„Удвояваме средствата за околна среда в ОСП, за да постигнем 
целите за устойчиво развитие, разписани от ООН.“, посочи още 
еврокомисарят по земеделие и допълни, че през новия 
програмен период акцентът ще бъде върху резултатите, а не 
върху наказанията за фермерите. Фермерите сами ще избират 
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кои агроекологични мерки да изпълняват, заяви той и посочи, че 
зелената архитектура на ОСП е много амбициозна и цели да 
отговори на високите очаквания на обществото. 

Имаме система за реакции при кризисни ситуации на пазарите 
за селскостопанска продукция, но тя не е ефективна, посочи още 
Фил Хоган и допълни, че работата по този проблем продължава. 

Източник: Агрозона 

Европарламентарната комисия по 
земеделие проучва добри 
практики по света 
Европарламентарната комисия по земеделие проучва добри 
практики по света, които може да бъдат въведени и в 

Европейския 
съюз. По време 
на следващото 
заседание на 
комисията, което 
ще се проведе на 
7 февруари в 
Брюксел, учени 
ще представят 

сравнителен 
анализ на 

земеделски политики в глобален мащаб. 

Целта е да бъдат изведени добри практики и уроци, които може 
да бъдат полезни по отношение на Общата селскостопанска 
политика на ЕС. 

Изследването е направено по поръчка на самата комисия по 
земеделие и развитие на селските райони в Европейския 
парламент. Трудът е резултат от сътрудничеството между колеги 
от Wageningen University и от германския Институт за структурни 
изследвания в селското стопанство. 

Следващото заседание на комисията ще бъде на 18 февруари, 
понеделник. 

Източник: Агрозона 

У НАС↓ 

ДФЗ отпуска общо над 67 млн. 
лева за хуманно отношение за 
свине и птици 
Финансовият ресурс за 2019 г. по схемите за държавна помощ 
„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за 
хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на 
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 
птиците" е общо 67 560 000 лева. Това реши на свое заседание 
днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. 
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     Средствата по схемата „Помощ за реализирането на 
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към 
свинете" в размер на 33 000 000 лева, а тези по схемата „Помощ 
за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците" са в размер на 34 560 000 лева. 

    Помощта и по двете схеми 
се предоставя на едно 
стопанство за покриване на 
допълнителни разходи или 
пропуснати доходи, 
свързани с изпълнение на 
доброволни ангажименти 
за хуманно отношение към 
животните, поети за най-

малко 5 години. 

     В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са 
включени следните мерки: 

    • Мярка А – „Осигуряване на свободна подова площ над 
задължителния стандарт; 

   • Мярка Б - Осигуряване на изкуствено осветление за най-
малко 11 часа;   

    • Мярка В - Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 
mg/kg деоксиниваленол. 

      В обхвата на помощта за хуманно отношение към птиците са 
включени следните мерки: 

    • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи 
деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. 

      • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-
малка от 10% над задължителния стандарт. 

    • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение 
към птиците по време на транспорт (само за доставки до 
кланицата). 

     • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % 
(гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез 
добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, 
алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и 
др.). 

      През 2019 г. ще се изплати и помощта на птицевъдите, които 
не са получили авансово плащане през 2018 г. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 
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От 11 февруари се приемат 
заявления за сертифициране по 
стандарта GLOBALG.A.P.  
От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления за 
сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ 
по стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ в размер на 100 

000 лв. беше 
утвърдена на 
заседания на УС на 
ДФЗ в началото на 

януари. 
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. 

Паричните средства се отпускат с цел подпомагане на 
земеделските стопани при въвеждане на стандарта 
GLOBALG.A.P. Държавната помощ ще съдейства за оптимизиране 
на процеса по производство на качествени селскостопански 
продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. Заедно с това ще се 
намали използването на химически суровини и се минимизира 

вредното въздействие на земеделските операции върху 
околната среда. 

   Финансовите средства ще бъдат използвани за подпомагане на 
малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати 
групи или организации на производители в сектор „Плодове и 
зеленчуци“. Парите трябва да ги стимулират за „ново участие“ в 
стандарта GLOBALG.A.P.  

   Помощта се предоставя за максимален период от пет години и 
е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер 
годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група или 
организация годишно. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) 
не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не 
подлежи на възстановяване съгласно законодателството в 
областта на ДДС. 

   Производителите на селскостопанска продукция ще получават 
средствата на годишна база. Като задължително условие за 
отпускане на субсидията е получаването на валиден сертификат 
за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. 

  След приключила успешно сертификация земеделският 
стопанин или организацията предоставят в ДФЗ необходимите 
документи, подробно описани в указанията по схемата. Срокът 
за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на 
документите. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 
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Платен е втори транш от над 9 
млн. лева за намаления акциз 
върху газьола 

 
Държавен фонд 

„Земеделие“ 
преведе втори 
транш в размер 
на 9 217 841 лева 
на 9 429 

земеделски 
стопани по 
„Схемата за 

държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, 
използван в първичното селскостопанско производство“. Средствата 
представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната 
помощ за всички земеделски стопани по схемата. В края на 2018 г. на 
9 429 земеделски стопани бяха преведени близо 73 000 000 лв., 
представляващи 88,77% от одобрения размер на държавната помощ. 
    Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в 
секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на 
намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани 
дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за 
литър гориво е определена в размер на 0,38 лева. 
    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 годината на кандидатстване по схемата за държавна 
помощ. Фермерите, отглеждащи животни, които не попадат в обхвата 
на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран 
животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Източник: МЗХГ 

От 2020 година се планират 1 
милион лева държавна помощ за 
градинарите 
Браншовите организации от сектор плодове и зеленчуци ще 
разчитат на нова държавна помощ за преработка на място на 
получената продукция, която да подпомогне малкият и среден 
бизнес за получаване на добавена стойност в производството си. 
Това съобщи за Синор.БГ председателят на Националната 
асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков, който 
заедно с колеги от останалите подсектори днес ще разискват 
начина на изплащане на помощта с експерти от 
агроминистерството, председателствани от заместник министъра 
на земеделието Вергиния Кръстева. 

В края на миналата година Европейската комисия одобри 
държавна помощ за покупка на млекомати и за мини мандри, 
както и за получаване на стандарта GLOBALG.A.P. от страна 
на производителите на плодове и зеленчуци. 
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Целта на новата 
помощ е да се 

насърчат 
дребните 

стопанства на 
място да 
охлаждат или 

замразяват 
продукцията си, 
за да не се 
похабява при 
събирането на 

реколтата. Бюджетът на тази помощ ще бъде в размер на 1 
милион лева и ще бъде отпускана основно на малки е дребни 
фермери. 

Източник: Sinor.BG 

Кабинетът одобри закона за 
преброяване на земеделските 
стопанства през 2020 г. 
Правителството одобри проект на Закон за преброяване на 
земеделските стопанства през 2020 г., чиято основна цел е да 
продължи поредицата от европейски изследвания на 
структурата на земеделските стопанства, свързана с 
проследяване на тенденциите в развитието на земеделските 
структури. 

 

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне на 1 
септември 2020 г. и ще приключи на 18 декември 2020 г. До 18 
септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва 
по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския 
стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване 
на електронен въпросник. 

В оставащия 
период 

данните ще 
бъдат 

събирани от 
анкетьор 

чрез 
интервю със 
стопанина. 

С провеждането на преброяване в страната ще се получи 
обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера 
на земеделските стопанства, използването на земеделската 
земя и отглежданите селскостопански животни. 

Целта е да бъдат осигурени статистически данни за 
земеделските стопанства, надеждна основа за бъдещата Обща 
селскостопанска политика в страната и в Европейският съюз. 

Източник: Sinor.BG 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Станимашка винария, Асеновград 
Както повелява традицията в Станимака на 31 януари се обявяват 
победителите във Винарията. Културната програма, съпътстваща 
винарията, е изпъстрена с много народна музика и веселие за 
всички присъстващи. Има шествие от винената чешма при храм 
„Света Богородица Благовещение”-Рибната, от която на този ден 
потича станимашки мавруд. Празникът на виното се допълва от 
аромата на миниатюрните асеновградски сармички и 
опияняващите стихове от третия национален поетичен конкурс 

„Наздравица 
за любовта”. 
 

С отдаване на 
почит към 
майстора на 

станимашката 
малага Аристи 

Чорбаджака 
започв 

Празник на 
виното в 

Асеновград. Оттам към църквата „Света Богородица 
Благовещение“ – Рибната потегля шествие, предвождано от 
орекстър. След извършване на уникалния ритуал „вино от 
чешма“ шествието продължава към центъра на града, където 

вече кипи празнично настроение. Под кръшните народни ритми 
на площада се извива хоро. На площада всеки може да опита 
кулинарни шедьоври от околните села, като например 
мариновано сирене, и вкуснотии от побратимения сръбски град 
Димитровград. Под звуците на „Рипни калинке“, „Пустоно лудо 
и младо“ и други любими родопски песни импровизираната 
дегустация на вина продължава с часове. 

Кога: 31 януари – 01 февруари  

Къде: Асеновград 

Sofia Wine & Spirit Fest 
Подгрейте настроението преди Трифон Зарезан или изберете 
най-доброто вино за Св. Валентин, като посетите Sofia Wine & 
Spirit Fest между 9-ти и 11-ти февруари в изложбената зала на 
ЦУМ. 
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Входът е 5 лв. на човек или при групи повече от 5 души по 4 лв. 
Любителите могат да дегустират разнообразие от български, 
френски, италиански, австрийски, германски, македонски и 
други вина. 

Освен вина на световно ниво, Ви очакват и други алкохолни и 
неалкохолни напитки, хранителни щандове(колбаси, шоколади 
и др.), а на щанд №9 можете да се повеселите с най-забавната 
парти игра правена някога – ALCOHOPOLY. 

Очакват Ви и много изненади, томболи с награди, вкусни и 
привлекателни предложения, специални намаления и 
дегустации. 

Изложението е насочено както към крайни клиенти, така и към 
търговци и други професионалисти от бранша. Работното време 
е от 12.00 до 20.00 ч. 

Кога: през февруари  

Къде: София, Изложбена зала, Цум 

Арт салон „Любов и вино“ – 
гр.Русе 
От 1 януари до 23 февруари 2018г. в Русе ще се проведе третото 
издание на Арт салона „Любов и вино“ 2018. Организатори са 
Община Русе, ОП „Русе арт“ и Драматичен театър „Сава 
Огнянов“. С изложба на карикатури на тема „Вино и любов“ ще 

бъде открито голямото събитие във фоайето на Доходно здание. 
Карикатуристи от цялата страна ще представят произведенията 
си на посетителите до 10-ти февруари. 

 

Част от 
програмата на 
арт салона ще са 

театрални 
постановки от 

Румъния, 
Унгария и 
България; дни на 
испанското кино 
– с представянето 
на пет филма; 

литературно четене; експозиция на театрални художници и 
други. По традиция програмата на салона е разнообразна. 
Предвидени са театрални представления, прожекции на филми, 
изложби и представяне на книги. Някои от събитията са със 
свободен вход и с включена дегустация на вина от русенските 
винопроизводители. 

Кога: през февруари  

 

 




