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БРЮКСЕЛ↓ 

Хоган призовава държавите-
членки на ЕС да включат жените 
от селското стопанство в своите 
стратегии за ОСП 
Европейският комисар по земеделие Фил Хоган насърчи 
държавите-членки да се възползват от гъвкавостта на новата 
Обща селскостопанска политика (ОСП) и да се справят с 
въпроси, свързани с жените от селските райони.  

Хоган намекна също така, че вече съществуват някои 
политически инструменти, но държавите-членки не ги 
използват. 

„В предложението на Комисията за ОСП след 2020 г. държавите-
членки ще имат по-голяма гъвкавост, за да отговорят на 
специфичните нужди на жените от селските райони в своите 
национални стратегически планове за ОСП, и аз силно бих ги 
насърчил да направят това“, каза Хоган в интервю за 
EURACTIV.com. 

Позицията на жените земеделски производители в бъдещото 
селскостопанство на ЕС напоследък е на централно място. 
Заинтересованите страни настояват за увеличаване на тяхната 

ролята  като казват, че те могат да имат положително 
въздействие върху иновациите и други свързани сектори като 
агро-туризма. 

Предстоят обаче няколко предизвикателства, вариращи от 
липсата на достъп до кредитиране и равенството между 
половете до лошата селска инфраструктура. 

Трудностите, с които се сблъскват жените предприемачи по 
отношение на достъпа до финансиране са признати 
от  Генерални дирекции Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП и Правосъдие и потребители. 

Според  Хоган само Общата селскостопанска политика не може 
да се справи с всички тези предизвикателства,  макар да 
признава, че трябва да се направи повече в рамките на ОСП 

„Ето защо моите служби играят активна роля в няколко 
междуведомствени групи в рамките на Комисията, за да 
гарантират, че другите фондове на ЕС са насочени към 
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специфичните предизвикателства пред жените в селските 
райони. Идеята е да се предприемат интервенции за равенство 
между половете в селските райони – каза Хоган. 

Той заяви също, че жените могат да играят „незаменима“ роля в 
селските райони и селскостопанския сектор. „Вярно е, че 
понякога са изправени пред конкретни предизвикателства и ОСП 
има възможности за предоставяне на решения“, добави той. 

Еврокомисарят намекна, че държавите-членки вече имат някои 
опции, с които разполагат, които не са били използвани. 

Според приоритет номер 6 от настоящата политика за развитие 
на селските райони, ОСП подкрепя социалното приобщаване и 
икономическото развитие в селските райони,заяви Хоган. 

„При този приоритет Европейският земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) подкрепя наред с останалото, 
развитието на основни услуги в селските райони, както 
и  местните инициативи; финансира стартирането на 
неселскостопански и селскостопански дейности и насърчава 
сътрудничеството между местните участници. “ 

„За периода 2014-2020 г. държавите-членки разполагат с пълна 
свобода да включват програми, насочени към жените в селските 
райони в рамките на финансирането за развитие на селските 
райони. Въпреки това, тази възможност не е възприета от 
държавите-членки ”, отбеляза Хоган. 

Той добави, че ОСП също така финансира Европейската мрежа за 
развитие на селските райони (ENRD), която подкрепя дейности, 

свързани с предизвикателствата, пред които са изправени 
жените в селскостопанския сектор и в селските райони. 

„Например, през 2017 г. ENRD даде глас на жените в селските 
райони по време на провелата се пролетна работна среща за 
социалните центрове в селските райони в Европа, а през 2018 г. 
публикува брошура за проекта за цифровите и социалните 
иновации в селските услуги, която според мен може да бъде 
високо значение за жените.” 

Източник: www.osp.bg 

Евродепутатите търсят поуките от 
настоящата законодателна рамка 
за ОСП след 2020 г. 
Комисията по земеделие в Европейския парламент ще проведе 
публично изслушване на тема „Еволюция на рамката за 
изпълнение на Общата селскостопанска политика“. 
Инициативата е част от процеса на създаване на законодателна 
работа по ОСП след 2020 г. Участници в дискусията са учени и 
анализатори от университети и изследователски центрове в 
Италия, Полша и Франция. В заседанието ще участват 
представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС. 
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Значителна промяна в законодателството по ОСП ще бъде 
преходът от политика основана на санкциите, както е настоящата 
ОСП, към политика насочена към постигането на резултати, 
каквито са плановете за периода след 2020 г. Целта на 
публичното обсъждане е да се проведе дискусия върху текущата 
Обща рамка за мониторинг и оценка, да бъдат изведени уроци от 
нея в контекста на текущата работа по законодателните 
предложения за ОСП. 

Евродепутатите ще чуят също доклад на тема дигитализацията в 
земеделието, влиянието на новите технологии върху веригите на 
храни и възможностите за Общата селскостопанска политика. 
Посредством примери от практиката изследването ще покаже 
каква е необходимостта от приложение на иновациите в 
секторите земеделие и животновъдство. Докладът е подготвен по 

поръчка на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони и се съставя от Отдела по политики на ЕП. 

Следващото заседание на комисията ще се състои на 7-и март в 
Брюксел, съобщават от пресцентъра на европейската 
институция. 

Източник: www.osp.bg 

В Европейския съюз обсъдиха 
визията за неутрална икономика 
спрямо климата 
В рамките на Румънското председателство на Съвета на 
Европейския съюз се проведе първият за тази година редовен 
Съвет на министрите по околна среда. На заседанието България 
беше представена от министъра на околната среда и водите 
Нено Димов. 

Важна тема в дневния ред на министрите беше Стратегическата 
дългосрочна визия на ЕС за неутрална спрямо климата 
икономика. Министър Димов заяви, че предложените от 
Комисията варианти за преход към нисковъглеродно развитие 
изискват дълбока трансформация на всички нива на 
европейската икономика, което може да се постигне при 
наличие на широко съгласие и ангажираност от страна на 
обществото и бизнеса, тъй като именно те ще понесат основната 
финансова и социална тежест от прехода. Изразена беше 
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позиция, че е необходима обща европейска политика за 
стимулиране на научната и развойната дейност, за създаване на 
благоприятна среда за иновативни решения чрез осигуряване на 
публично финансиране. Изрично беше подчертано, че и най-
амбициозните политики на ЕС не биха могли да отговорят 
адекватно на целите в Споразумението от Париж, ако бъдат 
единствени – нужни са съвместни усилия, в т.ч. и финансови, в 
глобален план. 

Като успех следва да се отбележи постигнатият от министрите 
общ подход относно предложението за ревизия на Директивата 
за питейната вода, което прави възможно придвижването й на 
следващ етап от законодателната процедура. По този начин ЕС 

ще 
гарантира, 

че 
питейната 

вода в 
рамките на 
Съюза е 

безопасна 
за употреба. 

Предложените нови правила актуализират стандартите за 
качество на питейната вода и въвеждат разходоефективен и 
основан на риска подход за мониторинг на качеството й. 
Предвидени са и нови изисквания относно материалите, с които 
питейната вода влиза в контакт, както и достъпа до нея. 

В рамките на последвалата дискусия относно Екологизиране на 
Европейския семестър, министрите обмениха мнения относно 
възможностите и инструментите за постигане на по-устойчиви 
инвестиции след 2020 г. на ниво държави членки и ЕС, както и 
относно възможните начини за подкрепа на прехода към „по-
зелена“ икономика чрез административни реформи. Министър 
Димов изтъкна значението на създаването на по-благоприятна 
икономическа и регулаторна среда в Съюза за реализирането на 
инвестиции в устойчиви и „зелени“ производства и бизнес 
модели, включително и в иновативни решения. Подчертано 
беше, че трябва да се обръща специално внимание на 
националните специфики при реализирането на подобни 
иновации и устойчиви зелени модели в отделните държави 
членки. 

Министрите обсъдиха и подготвяната Всеобхватна рамка на ЕС 
относно ендокринните нарушители. Както българска страна 
заяви, от съществено значение е регулаторното управление на 
веществата, влияещи върху функциите на ендокринната система 
на човека, да се извършва чрез установяване на хоризонтални 
критерии за идентифицирането им. Необходима е и по-активна 
работа по разработване на регулаторни мерки в областта на 
детските играчки, козметичните продукти и материалите, 
предназначени за контакт с храни. 

Източник: Агрозона 
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Нарастващото търсене ще 
подкрепи пазара на растителни 
протеини в ЕС 
Нови възможности възникват на европейския пазар на 
растителни протеини, показват резултатите от проучване на 
Европейската комисия (ЕК). 

В доклада се заключава, че повишаването на потребителското 
търсене на органични храни и продукти, които не са генетично 
модифицирани, в съчетание с увеличаването на 
разпространението на вегетарианската и веганска диета, ще 
разшири пазара за варива и преработени растителни протеини. 

Предвид тази потенциално благоприятна среда докладът 
анализира ефекта от настоящите мерки на политиката на ЕС в 

рамките на 
Общата 

селскостопанска политика (ОСП). В заключенията се правят 
редица препоръки за потенциални политически инициативи за 
насърчаване на растежа на сектора. 

Въпреки че световното търсене нараства, в момента ЕС 
произвежда относително малък обем от растителни протеини, 
предназначени за храна на животни. Това се дължи най-вече на 
сравнителната конкурентоспособност на соята на пазара, 
особено на фуражите, и на липсата на добри климатични условия 
за отглеждане на соя в ЕС. 

Променящите се модели на потребителско търсене с повишен 
акцент върху храните и фуражите без ГМО биха могли да отворят 
нови възможности за европейските земеделски производители 
през следващите години. 

През последните 10 години има значителни нововъведения на 
пазара на храни с растителни протеини в Европа. Това е в отговор 
на нарастващото търсене както на вегетариански и вегански 
продукти, така и на храни без глутен. 

Въпреки малкия мащаб на пазара в сравнение с фуражите (само 
6% от всички растителни протеини завършват като хранителни 
продукти), добавената стойност на тези продукти е значително 
по-висока, което представлява възможност за европейските 
производители, посочва се в доклада. 

Освен това, тъй като храната е пазар, ориентиран към 
потребителите, се набляга повече на качеството на доставките. В 
комбинация с нарастващия акцент на потребителите върху по-
късите вериги за доставки и местните храни - тенденция, която е 
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особено разпространена в Западна Европа, съществуват още по-
големи потенциални ползи за европейските производители. 

Проучването разглежда също въздействието на политиките на ЕС 
в рамките на ОСП, а именно екологизирането и доброволното 
обвързано с производството подпомагане на пазара на 
растителни протеини. Основното заключение е, че въпреки че 
нито една от мерките не е оказала отрицателно въздействие 
върху тяхното производство, положителното въздействие на 
политиките върху производството на растителни протеини е 
малко вероятно да бъде много значимо в сравнение с 
въздействието на глобалните пазарни сили. 

В доклада обаче не се правят конкретни препоръки за политики. 
Единствено се коментира, че ЕС трябва да съсредоточи усилията 
си върху иновациите и осигуряването на необходимата 
инфраструктура за съхранение, сегрегация, сортиране и 
обелване на растителни протеини без да се разчита на 
изкопаеми горива. 

Тези инвестиции биха могли да бъдат съчетани с по-добри 
пазарни данни и обмен на информация, за да се помогне на 
изследователите и земеделските стопани да развият по-добре 
продажбите на продукти с растителен протеин. 

Източник: Sinor.BG 

Еврокомисарят по бюджет 
препоръчва „леки съкращения“ в 
разходите на ОСП 
Има необходимост от „леки съкращения“ в разходите на ОСП и 
сближаването, без които няма да бъде възможно да се постигне 
споразумение. Това каза комисарят по бюджет и човешки 
ресурси Гюнтер Йотингер по време на заседание на министрите 
по европейските въпроси Брюксел. 

Във връзка с подготовката на Европейския Съвет през юни, по 
отношение на защитата на бюджета на Съюза, повечето 
държави-членки подкрепиха създаването на условен режим за 
справяне с широко разпространените неуспехи в правовата 
държава. 

Повечето страни настояват за запазване на бюджета 

По отношение на ОСП, редица държави-членки потвърждават 
позицията си за запазване на настоящото равнище на бюджетна 
за ОСП през периода 2021- 2027 г. Според еврокомисаря по 
бюджета Гюнтер Йотингер има необходимост от „леки 
съкращения“ в разходите на ОСП и сближаването, без които 
няма да бъде възможно да се постигне споразумение. По думите 
на еврокомисаря, до юни ще бъде необходимо да се постигне 
съгласие за възможно най-много секторни предложения. 



 

7 
 

 

На 19 февруари, в Брюксел, министрите по европейските 
въпроси припомниха своите червени линии (рамки на 
компромис)  по предложенията за многогодишната финансова 
рамка (МФР) и подкрепиха целта за постигането на компромис 
през есента на 2019 г. по досието, което силно разделя 
държавите членки на ЕС, пише Bulletin Quotidien Europe в брой 
12197 от 20/2/2019. Румънското председателство на Съвета 
информира Съвета по „общи въпроси“ за напредъка в работата 
по секторните и хоризонталните предложения за 
многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027. Като част от 
подготовката за Европейския съвет през юни ще бъде 
представена актуализирана версия на „преговорния пакет“, 
същинският документ, предназначен да помогне в търсенето на 
компромис по следващата МФР. 

Сгъстена работна програма през следващите седмици 

„Това е маратон, а не спринт“, коментира настоящият 
председател на Съвета по общи въпроси. Той е планирал 
сгъстена работна програма за следващите седмици (6 заседания 
на ад-хок работната група, неформален Съвет на 11 и 12 март в 
Букурещ, дебат във всеки Съвет по общи въпроси). Държавите 
членки са съгласни, че е необходимо да се сключи споразумение 
за МФР „до края на годината“, дори ако това да бъде трудно. 
Планират се две важни събития: Европейският съвет през юни и 
Европейският съвет през октомври. Държавите членки трябва да 
направят компромиси и да останат реалистични в очакванията 
си, съобщават от пресцентъра на ОДЗ „Кюстендил“. 

По думите на комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер, до юни ще 
бъде необходимо да се постигне съгласие за възможно най-
много секторни предложения. Той приветства пълното 
споразумение за цифрова Европа. Според него „документът за 
„преговорния пакет“ “трябва да бъде ограничен и трябва да се 
постигне напредък по отношение на условията, собствените 
ресурси и бюджета на еврозоната“. Няколко делегации, са 
подкрепили намерението на Румънското председателство да 
обсъди някои секторни предложения, с цел опростяване на тази 
версия на „преговорния пакет“. Някои държави са готови да 
обсъждат цифри, но други считат, че не е моментът да се 
поставят на масата на преговорите суми за ОСП или 
сближаването или не следва да се бърза с конкретизирането на 
цифрите за МФР. От една страна беше изразена повече 
загриженост за качеството на споразумението, отколкото за 
скоростта на неговото прилагане, но други очакват 
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споразумение през есента и желаят да се избегнат всякакви 
забавяния, тъй като секторни елементи ще трябва да бъдат 
разгледани от държавните ръководители. Съществуват мнения 
за необходимостта от укрепване на социалното измерение на ЕС 
(европейски социален стълб). 

Източник: www.osp.bg 

У НАС ↓ 

Двама еврокомисари ще 
представят цифровизацията в 
пчеларството на форум в София 
Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество 
Мария Габриел и комисарят по земеделие и развитие на 
селските райони Фил Хоган ще открият на 8 март в София 
конференцията „Цифровизация в пчеларството: ползи и 
предизвикателства“, организирана от Сдружение за биологично 
пчеларство и Фондация „Златен мед“ с подкрепата на 
Министерство на земеделието, храните и горите. 

Във форума ще участват експерти от ГД „Съобщителни мрежи, 
съдържание и технологии“ (CNECT) и ГД „Земеделие и развитие 
на селските райони“ (AGRI), представители на Европейския орган 
за безопасност на храните (EFSA), създатели на иновации в 
пчеларството, представители на научните среди, както и 
министърът на земеделието и храните Румен Порожанов. 

Конференцията ще разгледа цифровизацията като инструмент за 
развитие на традиционен сектор като пчеларството, давайки 
възможност на занимаващите се с пчеларство да придобият 
конкретни знания и да обърнат поглед към внедряването на 

иновации за по-
добра грижа за 
здравето на 
пчелите, за 
намаляването на 
загубите на 
медоносни пчели, 
за по-ефективно 
управление на 
кошери. 

Източник: Агрозона 

 

България е в топ 5 производители 
на праскови в ЕС за 2017 г. 
България е била на 5-то място в Европейския съюз (ЕС) по добив 
на праскови през 2017 г., показват данни на европейската 
статистическа служба Евростат. 

Лидер е била Испания, следвана от Италия, Гърция и Франция. 
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Най-големите производители на цитрусови плодове в ЕС през 
2017 г. са Испания, Италия, Гърция, Португалия и Кипър. 

 

Най-големият производител на ябълки в ЕС за същата година е 
Полша. В топ 5 попадат Италия, Румъния, Франция и Германия. 

Най-големият производител на круши през 2017 г. е Италия, 
следвана от Испания, Португалия, Холандия и Белгия, а на кайсии 
– Испания, следвана от Италия, Франция, Унгария и Гърция. 

Две трети от овощните градини на територията на ЕС се 
концентрират в Испания, Италия и Полша, показват още данните 
на Евростат. Над една трета от овощните насаждения в рамките 
на блока са ябълки. 

В България през 2017 г. площите с овощни насаждения са почти 
12,2 млн. ха, от които малко над 5 млн. ха са ябълки, а над 3,6 
млн. ха – праскови. 

В сравнение с 2012 г. площите с овощни насаждения се 
увеличават минимално в ЕС като цяло – с 0,4%. В Полша обаче 
ръстът достига 11% или 16 300 ха. В Гърция увеличението е 6% 
или 5 300 ха, в Румъния – също 6% или 3 400 ха, а в Португалия – 
със 7% или 2 500 ха. 

За периода намаляват площите с овощни насаждения в Испания 
(с 2% или 9 800 ха), Италия (с 2% или 6 300 ха), Чехия (29% или 4 
100 ха) и Хърватия (24% или 1 900 ха). 

Източник: Sinor.BG 

Зам.-министър Янко Иванов: 
МЗХГ прилага политики, които 
гарантират високи стандарти за 
безопасност на храните 
„Европейският съюз има ключова роля за постигането на 
продоволствена сигурност и устойчивост в хранителната верига. 
МЗХГ прилага политики, които подкрепят тази устойчивост и 
сигурност и обезпечават високи стандарти за безопасност на 
храните, в тясно сътрудничество с останалите държави-членки“. 
Това каза заместник-министър на земеделието, храните и горите 
доц. д-р Янко Иванов по време на Международна научно-
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практическа конференция на тема: „Храни и опаковките им. Риск 
мениджмънт в туризма“.  Той посочи, че занапред все повече ще 
се коментират бъдещите технологии, синтетичното 
производство на протеини и новите техники за размножаване на 
растенията, които се развиват с голяма скорост. 

„Компетентните органи трябва да реагират адекватно на 
променящите се потребности на обществото и да разширяват 
своята дейност по отношение на безопасността и качеството на 
храните, които касаят общественото здраве“, допълни 
заместник-министърът. 

Събитието е организирано от Център за оценка на риска по 
хранителната верига към Министерство на земеделието, 
храните и горите и Нов български университет. 

Източник: МЗХГ 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Кукерски празник „Старчовден“ – 
Карлово 

Кукерски празник за здраве, плодородие и отпращане на зимата 
отбелязват днес в Карлово. 

Според традицията ритуалът е в съботата преди Сирни 
заговезни. От 10.00 часа в центъра на град Карлово с възможно 



 

11 
 

най-красивите, най-страшни и уникални маски, с обредни танци, 
кукерите се събират да сплашат както злите сили, така и да 
пропъдят зимата и студа. 

В играта са включени и ритуали за здраве на хората и животните, 
а също и за плодородие. 

Празникът за карловци е “Старчовден”, защото някога в Розовата 
долина са наричали кукерите “старци”. Кукерите от карловския 
квартал “Сушица” се наричат още арапи, защото в маските и 
костюмите им преобладава черния цвят, а и защото старото име 
на квартала е Арапово. 

Край Араповска могила са се провеждали и най-пищните 
карнавални шествия от незапомнени години. 

Кога:  9 март 

Къде: Карлово 

 

 

 

 

 

 

Кукерско шествие „На гости в 
община Чавдар“ 
В съботния ден, на 9 март, в Чавдар отбелязват празникът Сирни 
Заговезни с кукурско шествие. На площада в селото се събрат 

жители и гости 
за 

организираното 
кукерско 

шествие „Кукери 
на гости в 

община 
Чавдар”. 

 

 

На събитието участват с изпълнения самодейците към читалище 
„Надежда” в селото. Празникът продължава с дефиле на 
гостуващи кукерски състави, чиито спектакли допринасят за 
доброто настроение и приятната атмосфера на празника. 

Всеки клуб община Чавдар дарява със специални плакети, питка 
с мед и бутилка вино 

Кога:  9 март 

Къде: Народно читалище „ Надежда“ с. Чавдар 




