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БРЮКСЕЛ↓ 

EK прие предложение за 
смекчаване въздействието на 
Брекзит 

 
Предвид 

нарастващия 
риск на 30 март 
тази година 

Обединеното 
кралство да 

напусне 
Европейския съюз без споразумение, тази седмица 
Европейската комисия прие предложение, насочено към 
смекчаване на въздействието, което такъв сценарий би оказал 
върху железопътния транспорт и свързаността между ЕС и 
Обединеното кралство. 

С него ще се осигури валидността на разрешителните за 
безопасност за определени части от железопътната 
инфраструктура за строго ограничен период от три месеца, за да 

се даде възможност за намиране на дългосрочни решения в 
съответствие с правото на ЕС. 

Предложението е в отговор на призивите, отправени от 
Европейския съвет (член 50) през ноември и декември 2018 г. за 
засилване на работата по подготовката на всички равнища, и 
приемането на 19 декември 2018 г. на Плана за извънредни 
действия на Комисията. 

Източник: Агрозона 

ЕС дава 9 млн. евро на Молдова 
за развитие на земеделието 
Европейският съюз ще предостави на Молдова техническа и 
финансова помощ за развитието на селските райони на страната 
в рамките на проект на стойност 9 милиона евро. 

Това съобщиха от Министерството на земеделието, 
регионалното развитие и околната среда на Молдова, 
отбелязвайки, че вече са подписали Меморандум за 
сътрудничество с Австрийската агенция за развитие (ADA) за 
изпълнение на проекта, финансиран от Европейския съюз. 

Проектът цели повишаване на конкурентоспособността на 
селскостопанския и хранително-вкусовия сектор чрез 
интегриране на култури като соя в националната и световна 
верига за създаване на стойност, както и укрепване на 
инфраструктурата за водоснабдяване и канализация в селските 
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райони чрез безопасно обезвреждане на отпадъчните води в 
Кантемир. 

Както беше отбелязано, към 2021 г. земеделските 
производители, фермерите, преработвателите, 
сертифициращите органи и държавните институции ще се 
възползват от обучение за подобряване на иновативните и 
образователни възможности в областта на селското стопанство в 
страната. Също така до разширяване на достъпа до вътрешния и 
външния пазар, използване на акредитация и сертифициране, 
промени в политическите документи и привеждане на правната 
рамка в съответствие със стандартите за качество на ЕС. 

Ръководителят на Службата за сътрудничество на Австрийската 
агенция за развитие в Кишинев Александър Карнер нарече най-
ефективното управление на безвъзмездните средства, 
предоставени от Европейския съюз, приоритет, отбелязвайки, че 

това е много важна и навременна помощ за селското стопанство 
на Молдова, което е в трудни условия. 

Източник: Агрозона 

Не се очакват преки загуби за 
българските производители след 
Брекзит 
Не се очакват преки загуби за българските производители след 
Брекзит, тъй като около два процента е износът на български 
земеделски и хранителни продукти за Великобритания. Това 
каза министърът на земеделието, храните и горите Румен 
Порожанов пред журналисти в Пловдив след като официално 
откри Международната селскостопанска изложба „Агра 2019„. 

 

„При Брекзит без споразумения в нашия отрасъл, търговията на 
плодове, зеленчуци, животинска продукция и живи животни ще 
преминава по правилата за търговия с трети страни, както с 
арабските държави и тези извън ЕС“, каза Порожанов. 

Според министъра това означава повече документация и 
сертификати. 
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От днес до 24 февруари в Пловдивския панаир се провежда 
петото издание на Мегафорума за агробизнес, храни, вино и 
оборудване, който включва международните изложби „Агра“, 
„Винария“, „Фудтех“ и „Вкусове от Италия“. Форумът показва 
промените и развитието на отраслите по цялата верига от полето 
до трапезата и комплексни решения за нейното 
усъвършенстване.  

В бизнес събитието се предстваят над 650 фирми от 30 държави, 
от които 119 са нови, присъстват производители от над 170 
бранша. В конкурса за иновации участват 68 нови продукта и 
разработки, сред които 15 от световен мащаб и 11 от европейски 
мащаб. 

Източник: Агрозона 

 У НАС ↓ 

Картофопроизводителите ще 
получат 1,6 млн. лева за борба с 
вредителите 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов 
ресурс от 1,6 млн. лева за 2019 г. по Схема за държавна помощ 
„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от 

мерки за 
контрол на 

почвени 
неприятели 

по 
картофите от 
сем. Телени 

червеи 
(Elateridae)“. 

Чрез 
помощта се 

компенсират част от разходите на земеделските стопани за 
закупуване на продукти за растителна защита за контрол на 
почвения вредител. 
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    Производителите на картофи могат да кандидатстват за 
подпомагане от 11 март до 15 май 2019 г. Заявления по схемата 
ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ. До 31 май 
земеделските стопани трябва да представят отчетни документи 
за извършените дейности по третиране на картофените 
насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 
юни 2019 г. 

    От подкрепата могат да се възползват малки и средни 
предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на 
площи с размер над 1 дка. По схемата ще се компенсират 
направените разходи само за тези препарати, които са 
разрешени в Република България за химичен контрол на 
почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи 
(Elateridae). Картофопроизводителите сами избират продукта за 
растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, 
но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар 
по продукти и не повече от 500 лв./ха, с включен ДДС. 

    Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане 
се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са 
извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в 
ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е 
започнала. 

    Допълнителна информация за схемата може да бъде 
намерена на сайта на ДФ „Земеделие“, раздел „Държавни 
помощи“. 

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА 

 Румен Порожанов: Падат над 90% 
от митата на селскостопанския 
износ за Япония след 
споразумението с ЕС 
Над 90% от митата за селскостопанския износ за Япония отпадат 
след сключеното споразумение с ЕС. Това заяви министърът на 
земеделието, храните и и горите Румен Порожанов на 
регионален форум на Предпремачи ГЕРБ “Земеделие и 
икономика. Тенденции и предизвикателства” в с. Старосел. 
Например при виното митото е било 15%, а при сирената- 30 на 
сто. Предстои да бъде ратифицирано подобно споразумение за 
свободна търговия и със Сингапур. Сред обсъжданите теми на 
форума бяха и Общата селскостопанска политика след 2020 г. и 
сериозният проблем с липсата на работна ръка в земеделието. 

“Нашето председателството съвпадна с кръстопътя в 
земеделието- дебатът за реформа на Общата селскостопанска 
политика”, каза Порожанов. Предизвикателството е какво и как 
да се промени. 

Сближаването на субсидиите е тежка тема. Но за първи път 
имаме т.нар външна конвергенция и за България не само че няма 
да има намаление на директните плащания след 2020 г., но дори 
ще има леко увеличение от близо 1%, припомни земеделският 
министър. Предвиденото намаление на средствата за развитие 
на селските райони пък могат да се компенсират изцяло с 
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национално съфинансиране. По отношение на таваните на 
директните плащания позицията на България е, че те трябва да 
се определят индивидуално от страните. 

Задвижихме 5 малки 
държавни помощи, 
посочи още министър 
Порожанов. Те са за 
минимандри, мобилни 
доилни апарати, 
сертификата GlobalGAP, 
за малки кланици и за 
малки хладилни бази и 
хидрокулери. Като 

мярка за решаване на тежкия проблем с осигуряване на работна 
ръка за сектора министърът посочи, че работодателите и в 
селското стопанство могат да се възползват от помощта за 
поемане на 50% от разходите за заплати и осигуровки за период 
от 3 до 12 месеца, ако бъдат наети трайно безработни или 
безработни под 24 или над 50 г. или с основно или по-ниско 
образование по Закона за насърчаване на заетостта. 

Източник: МЗХГ 

 
 

Помощта за млади фермери по 
двата стълба на ОСП след 2021 г. 
ще надхвърли таваните за 
директните плащания 
Докато в България всячески се затрива малкия бизнес, а младите 
фермери могат да започнат собствен бизнес само ако разполагат 
със странични приходи, то бъдещото подпомагане в 
Европейския съюз след 2021 г. залага на изключителната 
подкрепа на новосъздаващи се компании на млади хора в 
селските райони. Това става ясно от доклад на Европейската 
комисия за бъдещата ОСП, публикуван преди дни на портала за 
аграрно земеделие Аг-прес, според който новото европейско 
законодателство ще разчита на „колективната отговорност за 
гарантиране на жизнеността и възраждането на селските 
райони“. 

Според този доклад три от деветте бъдещи цели на ОСП ще 
бъдат насочени към насърчаване на заетостта, социалното 
приобщаване и местното развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство, 
към привличането на млади фермери и улесняване на 
развитието на бизнеса в селските райони, а също и към 
подобряване на реакцията на фермерите към обществените 
изисквания за качеството и безопасността на храните. 
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Припомняйки големия проблем със застаряващата работна ръка 
в земеделието, от ЕК дават пример със статистиката от 2010 г., 
когато само 7,5% от земеделските производители са били до 35 
години, 53 на сто - над 55 години, а 30% - над 65-годишна възраст. 

Именно затова и след 2021 година държавите-членки ще бъдат 
задължени да заделят поне 2% от годишния си бюджет за 
директни плащания за финансови инструменти за млади 
земеделски производители или за стартиращи ферми и 
компании. 

 

Другата промяна е още по-агресивна. 

Ако досега по двата стълба на ОСП младите фермери можеха 
да получат до 70 хиляди евро помощ годишно, то в бъдеще този 
таван ще се повиши на 100 хиляди евро. И това ще важи не само 

за млади земеделски стопани, но и за стартиращи фирми в 
селските райони. 

Допълнително всяка членка на ЕС може да създаде 
Допълнителна подкрепа за доходите (CIS) за младите 
земеделски стопани след първоначалната настройка. ОНД ще се 
изплаща ежегодно като необвързано с производството 
плащане на допустим хектар. 

Държавите-членки ще разполагат с гъвкавостта да използват 
част от бюджета си от ЕЗФРСР за подпомагане и финансиране на 
транснационални програми за обучение (напр. Програми 
„Еразъм“), с акцент върху младите земеделски производители. 

Селските райони съставляват между 44% и 80% от територията 
на всяка държава от ЕС. 

Най-малко 5% от общия принос на Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в една държава-
членка ще бъде запазен за местни проекти, ръководени от 
общността по програмата LEADER. 

Други 30% ще отидат за мерки (известни като интервенции), 
които се занимават с конкретни цели, свързани с околната среда 
и климата (напр. райони с природни ограничения, биологично 
земеделие, агро-лесовъдство, биоикономика, възобновяема 
енергия). 

Държавите-членки ще могат да прехвърлят 15% от своя 
бюджет за директни плащания в своя бюджет на ЕЗФРСР - още 
повече за тези, които предприемат допълнителни мерки, за да 
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помогнат за опазване на околната среда, природните ресурси и 
биологичното разнообразие, да посрещнат целите на 
изменението на климата и да подкрепят младите земеделски 
производители! 

За следващата ОСП 10 милиарда евро от програмата „Хоризонт 
Европа“ ще бъдат заделени за научни изследвания и иновации 
в областта на храните, селското стопанство, развитието на 
селските райони и биоикономиката. Европейското партньорство 
за иновации в областта на селското стопанство ще продължи да 
подкрепя местни проекти и финансирането на нови предприятия 
и услуги, основани на цифрови технологии, както и по-голяма 
свързаност, за насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво 
земеделие и горско стопанство и за подобряване на живота в 
селските райони, се посочва още в документа. 

Все повече и повече хората искат храна да предлага по-широки 
ползи за обществото, като се произвеждат биологични продукти; 
продукти с географски указания (географски указания); местни 
специалитети и новаторска храна. Чрез развитието на селските 
райони и международните дейности за популяризиране 
бъдещата ОСП ще продължи да подкрепя и популяризира тези 
продукти и техните ценни характеристики, като в същото време 
помага на земеделските стопани да приспособят 
производството си в съответствие с пазарните сигнали и 
изискванията на потребителите. Тя ще направи тези продукти по-
привлекателни за земеделските производители и потребителите 
чрез модернизиране и опростяване на процеса на регистрация и 
одобрение и засилване на защитата срещу фалшифициране. 
Това ще намали административната тежест, ще повиши 
търговската стойност на продуктите и ще опрости процесите на 

маркетинг и насърчаване, като по този начин ще направи по-
лесно и по-ясно както за производителите, така и за 
потребителите. 

Източник: Sinor.BG 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Кукерски фестивал, Стралджа 
Всяка година февруари Стралджа се подготвя за поредния 
Общински кукерски празник. В него задължително участват 

групи от селата на 
общината, както и гости 
от близки и приятелски 
общини. Пъстротата и 
богатството на гугли и 
капашони от Стралджа и 
Зимница, Първенец и 
Каменец, Джинот и 
Чарда…, оглушителният 
звън на хиляди хлопки, 
блясъкът на огледала и 
гердани, синци и 
кордели, страховитите 
маски, тежките губери, 

красноречивите 
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благословии на кукерските булки, обичаят по заораването и 
засяването, гадаенето за добра стопанска година… се превръщат 
в един удивителен калейдоскоп, който радва очите, предизвиква 
вълнение и надежди за здраве и плодородие. 
Празникът започва с дефиле на групите , за да продължи с 
представяне на всички участници пред журито , класиране и 
връчване на наградите. 
В Ямболския край традиционните кукерски игри приключват в 
края на февруари с Международния маскараден фестивал 
„Кукерландия“. 
Двудневен кукерски празник се провежда в стралджанското 
село Чарда. Кукерската група обхожда селото и благославя 
стопаните за здраве и берекет. Обичаят е двата дни – събота и 
неделя, се обикаля по къщите, влиза се във всяка къща, за да се 
покаже как се обработва нивата, както и как се замерва и 
заорава, а също и засяване, и жътва. В неделния ден на площада 
в селото се пресъздава целият обичай. По традиция няма да се 
мине и без крадене на булката, което пък допринася за голямо 
веселие. 
 
Кога: 24 февруари 

Къде: селата около Стралджа 

 

 

ХХVІIІ Международна 
селскостопанска изложба АГРА 

 
Международната селскостопанска изложба 

АГРА се нарежда сред най-големите 
икономически събития за агробизнеса в 

Югоизточна Европа. Тя събира най-
креативните и най-успешните компании 

и научни институти от отрасъла. Провежда 
се под егидата на Министерство на земеделието и храните на 
Република България. 

АГРА се утвърди като: 

 ефективна платформа за производители и търговци; 
 полезно изложение  за фермери и специалисти; 
 престижен форум за представяне на иновации. 

Кога: 20-24 февруари 

Къде: Международен панаир Пловдив 

 




