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БРЮКСЕЛ↓
Успех! Евродепутатите одобриха
рекорден бюджет за България от
еврофондовете
С мнозинство от 460 гласа Европейският парламент прие регламента

за европейските фондове на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей
Новаков, според който в програмния период 2020-2027
България ще получи 18 милиарда лева от тях. Това е рекорден
бюджет и рекордно увеличение на парите, които получаваме от
ЕС.

Андрей Новаков е докладчик по регламента, който управлява
парите по 7-те еврофонда. Преди драматичното гласуване на
регламента в пленарната зала днес, в продължение на 10
месеца, той води официални и неофициални преговори, за да
се стигне до най-големия бюджет, който България е получавала
за членството си в ЕС.
След гласуването испанските евродепутати му благодариха
също, понеже е издействал предимство и за географски области
при тях.
Регламентът "Новаков" предвижда приоритетно инвестиции от
европейските фондове да получават обезлюдените райони в
демографска криза.
Най-важните за България фондове са кохезионният, за
регионално развитие и социалният. Другото ключово
завоевание за българина е, че удържа искането на
Европейската комисия общините да съфинансират 30 вместо
сегашните 15 процента от проектите. Вноската си остава 2 пъти
по-ниска от заложеното, тоест на нивата, на които е сега.
4-те милиарда отгоре за България ще се усвояват до 2027 г. и са
за регионално развитие, пътища, екология и социални проекти.
Източник: Faktor.bg
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Макрон: Забраната за глифозата
ще навреди на френското
земеделие
Ако се забрани глифозата, редица отрасли на селското
стопанство във Франция ще изпитат сериозни щети. Това каза в
едно от последните си изказвания в югоизточната част на
Франция френският президент Еманюел Макрон, цитиран от
Reuters. От своя
страна
фермерите
твърдят,
че
три
години
не
са
достатъчни, за да се
намери алтернатива,
която
да
е
икономически
жизнеспособна
и
щадяща околната среда.
Припомняме Ви, че през ноември 2017 г. френският президент
отхвърли решението на Европейската комисия да одобри
повторно употребата на глифозат в продължение на пет години,
като обеща да ограничи напълно употребата на хербицида в
продължение на три години.
Глифозатът е разработен от Monsanto и е ключова съставка
вхербицид за борба с плевелите. Освен че влияе върху
растенията, гъбичките и бактериите, глифозата е опасен и за

птици, насекоми и други животни. Въпреки това, повечето
земеделски производители не подкрепят идеята за забрана, ако
няма реална алтернатива на пестицида.
Министърът на земеделието Дидие Гийом отбеляза, че до 2021
г. е вероятно постепенно да се намали употребата на глифозат
до 80%. От своя страна природозащитниците разглеждат думите
на Макрон като отстъпка на натиска, на който е подложен
поради протестите на жълтите жилетки, които наскоро са
преминали в страната.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
Румен Порожанов: С национално
съфинансиране ще запазим
бюджета на ПРСР до близо 3
млрд. евро
В сложен период сме – дебатът за общата селскостопанска
политика след 2020 г. върви с различни мнения на страните,
многогодишната финансова рамка е тежък документ, който се
очаква да бъде приет октомври-ноември.
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В предложението на ЕК е предвидено намаление с 15% на
бюджета на Програмата за развитие на селските райони, но ще
има възможност то да бъде компенсирано с национално
съфинансиране. Провел съм вече неофициални разговори и има
готовност
бюджетът
за
развитие
на
селските
райони да
се запази
до близо 3
млрд.
евро. Това
заяви
министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов на форум на Националното сдружение на общините
в България. Той увери кметовете, че земеделските
производители в техните райони могат да се чувстват сигурни за
подпомагането и в периода 2021-2027 г. Няма намаление при
средствата за директни плащания за България, дори заради
т.нар. конвергенция или външно сближаване има леко
увеличение.
инистър Порожанов припомни, че е възложено изработването
на SWOТ анализ в сектор “Земеделие и храни”, който ще е
основата на бъдещия стратегически план. Той благодари на
кметовете, че изградените в работата с тях отношения дават
резултат.

Във форума участва и зам.изпълнителният директор на
държавен фонд “Земеделие” Атидже Алиева-Вели. Тя обяви, че
е приключила административната обработка на 180 от
подадените общински проекти по ПРСР.
Източник: Агрозона

АЗПБ домакин на два семинара
през месец февруари
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)
организира поредица от два семинара на тема: „Инструменти
на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси
вериги на доставки“ .
Семинарите са част от информационната кампания „CAP – Hot
Spot“, изпълнявана с финансовата подкрепа на Главна дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската
комисия. Те имат за цел да повишат информираността на
широката общественост за ролята и приоритетите на Общата
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.
Първото събитие ще се състои по време на „Агра Пловдив“, на 22
февруари 2019 г. (петък) от 10:00 часа в конферентната зала на
палата 13, а на 28 февруари 2019 г. (четвъртък) в град Плевен.
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Акцент в програмата ще бъде Мярка 16 „Сътрудничество“ на
ПРСР 2014-2020 за подкрепа прилагането на интерактивни
иновационни модели и за постигане на целите на Европейското
партньорство за иновации, предстоящия прием по подмерки
16.1 и 16.4 – процедури, критерии за оценка, бюджет,
изисквания, допустимост, мониторинг и контрол. Ще бъдат
представени добри практики на Оперативни групи по ЕПИ,
реализирана чрез финансовата подкрепа на ОСП.

представители на регионална администрация, специализирани
медии и др.
Източник: osp.bg

Дават 5 работни дни за поправки
на технически грешки в описите
на фактурите за газьола
От 25 февруари до 1 март кандидатите за държавна помощ чрез
отстъпка от
стойността на
акциза върху
газьола,
използван в
първичното

За участие в семинарите са поканени експерти от дирекция
„Развитие на селските райони“, МЗХГ. На тях ще присъстват
заинтересованите страни по темата – фермери от всички
браншове на сектора, преработватели и производители на
храни, предприемачи в селските райони, работещи в сферата на
образованието и учащи, малки и средни предприятия,
представители
на
неправителствени
организации,

селскостопанско производство, ще могат за направят корекции
на технически грешки в описите на фактури в подадените от тях
заявления. Това става ясно от Заповед № РД09-175, подписана
вчера от министъра на земеделието, храните и горите Румен
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Порожанов и публикувана на официалния уебсайт на
ръководеното от него ведомство. Нормативният акт е издаден
въз основа на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и на
одобрен от Порожанов доклад № 93-1062 от 11 февруари тази
година.
На поправки подлежат данните от фактурите, изключени от
изчисляване на индивидуалните годишни квоти, се посочва в
заповедта.
Върху индивидуалния размер на държавната помощ на
нанасящите корекции земеделски стопани обаче може да бъде
приложен коефициент за намаление „при необходимост”, става
ясно от публикувания текст.

свързана с вземането на правилните решения, както и с
контролирането на производството“. Това каза министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на
представяне на Стратегия за цифровизация на земеделието и
селските райони на България. Тя е част от пакета важни
документи, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП)
след 2020 г. и
подготовката на
стратегическите
планове.
Основна цел на
проекта е да се
постигне
подобра

Източник: Sinor.BG

Стратегията за цифровизация на
земеделието ще помогне на
българските производители да
управляват по-успешно
стопанствата си
Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони
ще е един от инструментите, който ще повиши производството и
качеството на българската продукция. „Цифровизацията е

конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на
доходите на хората в сектора. Развитието на този вид услуги ще
бъде в полза на производителите, те ще могат да излизат на
международния пазар не само в Европейския съюз, но и извън
него, каза ръководителят на Института за агростратегии и
иновации Светлана Боянова.
Цифровизацията на селското стопанство има потенциала
значително да подобри живота в селските райони и с това да
увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от
населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и
използва високи технологии. Посредством цифровите
технологии и датчици за влага в почвата би могъл да се намали
значително разходът на воден ресурс. Датчици биха могли и да
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откриват навреме заболявания по животните и да ги
предотвратяват. Данните за предишни добиви могат да
помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират
бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си.
Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за
опазването на околната среда и климата.
България е сред първите страни в ЕС, които вървят в правилната
посока – цифровизацията и ползите от това се виждат, каза
председателят на УС на Националната асоциация на
зърнопроизводителите Костадин Костадинов. Университетите,
IT компании и институти обединяват усилията си, за да се
създаде нещо, което да е в помощ на всички земеделски
производители.
Предвижда се стратегията да бъде одобрена от Министерски
съвет, за да може в идните години да се работи за
цифровизирането на българското земеделие и селски райони.
Източник: МЗХГ

137 лозаро-винарски стопанства
кандидатстват за увеличаване на
конкурентоспособността
В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия
прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2019-2023 г. Заявената инвестиционна стойност за тях възлиза на близо
80 млн. лв. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФЗ Иванка
Багдатова-Мизова по време на зарязването на лозята на винарна
„Мидалидаре естейт“ в с. Могилово.

По мярката се подпомагат само проектни предложения, които
ще бъдат изпълнени до края на финансовите 2019 и 2020 г.
Предвидените средства за финансова 2019 г. са близо 22 млн. лв.
(21 802 818 лв.), а за 2020 г. – над 28,5 млн. лв. (28 521 112 лв.).
Целта на финансовата подкрепа е повишаването на
конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя
страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната
земеделска общност.
Допустими кандидати по мярката са гроздопроизводители,
които са физически или юридически лица, група или
организация на физически или юридически лица, вписани в
лозарския регистър.
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Основните новости в
законодателството
за
Програмата са свързани
с
допустимостта
на
лозарските имоти, за
които може да се получи
финансиране. Няма да се
подпомагат 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.

Кандидатите могат да получат авансово 80% от договорената
финансова помощ, при условие че са започнали изпълнението на
дейностите и в заявлението за кандидатстване е заявено
авансовото плащане в точния му размер.
За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава
заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в
Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на
ДФЗ).
Източник: ДФ „Земеделие” - РА

Максималният
размер
на
помощта
по
мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75% от разходите,
направени при изпълнение на всяка една от дейностите. За всяка
дейност са определени пределни цени, разписани в приложение
1 към Наредба 6/26.10.2018 г., в която са регламентирани
условията и реда за предоставяне на финансовата помощ по
програмата. Максималният размер на разходите по проект или
проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием е
3 000 000 лв., а за целия период на Националната програма е 6
000 000 лв.
7

МЕРОПРИЯТИЯ ↓

древноримска рецепта за лекуване на разбити сърца с ароматни
подправки, които остават тайна.

Дионисиеви празници „Калето“,
Мездра

С пир, съчетаващ изобилие от питиета и ястия, приготвени по
автентични рецепти в „Калето“ посрещат петото издание на
Дионисиевите празници. Специалистът Петя Крушева, която от
години изследва средновековната кухня, предходната година
приготви имперски хляб с анасон и съкъз. Този хляб е бил любим
на император Константин IV Погонат, живял в края на VI в., който
е разгромен от хан Аспарух при Онгъла, като след тази битка е
основана българската държава на Балканите

В навечерието на Трифон Зарезан десетки хора се събрат в
археологически комплекс „Калето” край Мездра. Причината e
съживяването на една древна традиция – празненствата в чест
на Дионисий и преплитането им в делото на св. Трифон.

Кога: 13 Февруари 2019 г.
Трифон
Зарезан
е
християнски
светец, като е
прието
на
негово име да
се
чества
денят
на
лозарите
и
винарите. На
този български празник успешно се преплита тракийското и
древното.
Освен богата на танци и музика програма, за всички гости на
празника се приготвя специално питие – греяно вино по стара

Къде: Археологически комплекс „Калето“Мездра

Фестивал на пекарството и
сладкарството Mish Mash Sweet
Fest
За трети път на Свети Валентин и Трифон Зарезан се провежда
Фестивал на пекарството и сладкарството, който събира на едно
място близо 30 от най-добрите производители в бранша.
Бутикови сладкарници, шоколатерии, пекарни и винарни ще
представят най-добрите си предложения. В продължение на два
дни посетителите имат възможност да опитат най-добрите
образци на сладкарството и пекарството, да занесат в къщи
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любимите лакомства или да ги опитат на място. Български и
чуждестранни производители на вино ще представят пред
публиката
своите
найдобри
вина,
много от които
ще могат да се
опитват на място
под формата на
специална
дегустация.
В залата освен
щандове на изложителите ще има кът за хранене, където гостите
ще могат да се нахранят и на мига да се потопят в любимото
удоволствие за сетивата. Разнообразната и прецизна селекция
на участниците гарантира задоволяване на всички вкусове – от
класически образци на френската и италианска сладкарска
традиция, през различни технологии за заквасване на хлебни
изделия до постни и вегански специалитети. Макарони, торти,
къпкейкове, марципани, шоколадови бонбони, кифлички,
козунаци, баници, сладоледи и разбира се – вино.
И в двата дни ще има демонстрации и открити уроци по
сладкарство и готварство, по месене на хляб от някои от найизтъкнатите фуд блогъри, майстор-готвачи или любители
гастрономи у нас.

Празник на лозаря “Трифон
Зарезан”, Стралджа
Традиционният
празник ТрифонЗарезан се
превръща в
общоградско
тържество за
лозари и
винари. С щедри
пожелания, музика, танци и наздравици отбелязват в Стралджа
традиционния празник Трифон-Зарезан. Настроението започва с
музика на оркестър „Стралджа” при читалище”Просвета-1892”
и очарователните танцьори на ансамбъл „Въжички”.
Достолепният Цар Трифон и неговият подгласник – щедрия
виночерпец се надпреварват с красноречие и пожелания от
типа, че „гроздето няма обиране“, „виното няма изпиване“. Като
последица наздравиците в Стралджа, започват от сутринта и не
свършват до късно вечерта.
Кога: 14 Февруари 2019 г.
Къде: Стралджа

Кога: 14-15 Февруари 2019 г.
Къде: Зала „в Парка „ /над кино Люмиер/
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