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БРЮКСЕЛ↓ 

Страните от ЕС искат по-леки 
„зелени мерки“ в новата ОСП 
Държавите членки на ЕС настояват за прилагане на по-малко 
рестриктивна „зелена архитектура“ за Общата селскостопанска 
политика (ОСП) след 2020 г. Специалният комитет по селско 
стопанство (СКСС) проведе предварително обсъждане по темата 
за „зелената архитектура“ на бъдещата ОСП на 25 март, в 
подготовка на дискусията за Съвета на министрите, предвидена 
за 15 април. По време на обсъждането в СКСС, експертите от 
държавите членки на ЕС призоваха за по-голяма гъвкавост при 
прилагането на предложените разпоредби за „зелена 
архитектура“, съгласно информация на Агенция „Европа“ от 26 
март 2019 г., предават от пресцентъра на областната дирекция 
по земеделие в Кюстендил 

По-високо ниво на субсидиарност 

Делегациите на Франция, Германия, Дания, Швеция, Финландия 
и други приветстват намерението на Комисията да засили 
екологичната амбиция на ОСП. Някои от тях, като Полша и 
Ирландия, подчертават значимостта екологичната амбиция да 
бъде приведена в съответствие с бъдещия бюджет на ОСП, като 
се има предвид, че Комисията очаква земеделските бюджетни 
кредити да спаднат по време на следващата многогодишна 
финансова рамка на ЕС за 2021-2027. В тази връзка, Унгария,  

 

Австрия, Хърватия и Малта заявяват изрично, че повишената 
екологична амбиция следва да бъде обезпечена с увеличен 
бюджет. 

По отношение на практическото прилагане на новата зелена 
архитектура, около 10 делегации призовават за допълнително 
опростяване на правилата, предоставяйки на държавите членки 
по-голяма гъвкавост при прилагане на условността, според 
Естония, Швеция, Гърция, Латвия, Португалия, и „еко-схемите“, 
според Испания, Унгария, Австрия и Полша, както и по-високо 
ниво на субсидиарност. 
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Колко амбициозни да са мерките 

Няколко делегации – Дания, Нидерландия или Финландия, искат 
да бъдат определени по-ниски изисквания като „базова линия“ 
за условността, но други, като Франция, подкрепят запазване на 
нивото на амбиция. Освен това, няколко държави членки, като 
Италия, Полша, Португалия, Гърция, България, настояват 
правилата за условността да не се прилагат за дребните 
земеделски производители. По отношение на „еко-схемите“, 
някои страни предпочитат да се прилагат доброволно, 
включително Италия, Португалия и България, докато други и по-
конкретно Холандия и Испания, подкрепят предложението на 
Комисията за задължителното им прилагане за всички държави 
членки. Беше обсъден въпросът за допълняемостта между „еко-
схемите“ и агроекологичните/климатичните мерки, като част от 
делегациите настояват за повече гъвкавост между двата стълба 
на ОСП. 

Източник: Агрозона 

 

ЕК вписа „Странджанския манов 
мед“ в регистъра на Защитените 
наименования за произход 
Европейската комисия (ЕК) вписа „Странджанския манов мед“ в 
регистъра на Защитените наименования за произход (ЗНП). Утре, 

по време на церемония, организирана в Европейската комисия 
в Брюксел, комисарят по цифровата икономика и общество 
Мария Габриел и комисарят по земеделие и развитие на 
селските райони Фил Хоган ще връчат сертификата на 
представител на българсите производители на ЗНП 
„Странджански манов мед“. Регистрацията му се очаква да бъде 
двигател за съживяването на регион Странджа и да предостави 
нови перспективи за пчеларите в района. От нея могат да се 
възползват всички пчелари в географския район, които 
задължително трябва да са в системата на контрол от 

сертифицираща фирма за 
съответствие със 
спецификацията на продукта. 

Инициативата за регистрация е 
на групата производители 
„Странджански манов мед“, 
които подадоха заявлението в 

Министерство на земеделието, храните и горите през месец 
април 2016 г. След като националната процедура премина без 
възражения,  през месец април 2017 г. заявлението бе изпратено 
за преглед в ЕК. Бележките и препоръките по документацията 
бяха отразени успешно, след което единният документ на ЗНП 
„Странджански манов мед“ беше публикуван за възражение от 
държавите-членки и трети страни в Официалния вестник на ЕС 
през месец декември 2018 г. В рамките на тази процедура не се 
получиха възражения. 

Продуктът със ЗНП „Странджански манов мед“ се произвежда в 
общините Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново и 
Средец. Пчелният мед е произведен от медоносни пчели от 
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секретите на живите части на растенията и от екскретите на 
смучещите насекоми по растенията. Отделянето на т.нар. 
„медена роса“ от някои насекоми, която се събира от пчелите, 
както и от сладката течност от жълъдите на дъба, формират 
продукта . Той има специфичен вкус, аромат на печени плодове 
и карамел и тъмно-кафяв до черен цвят със зеленикав оттенък. 
„Странджански манов мед“ е с много минерали, богат ензимен 
състав и висока електропроводимост. Притежава висока 

антиоксидантна 
активност. 

 Пчелният мед е 
тясно свързан с 
района си на 

произход 
продукт. Той е 
получен в 
резултат от 

биоекологичната зависимост и баланс между популациите на 
листните въшки и хоботници - продуценти на маната, наличието 
на големи масиви дъб и бук и характерен мек климат.  Усвоява 
се лесно от организма и е много полезен за горните дихателни 
пътища, сърдечно-съдовата система, подобряване на 
храносмилането, за кожата, както и за възстановяване след 
боледуване. 

Източник: МЗХГ 

 

Евродепутат: Приетата в ЕП Обща 
селскостопанска политика ще 
влоши състоянието на 
българското земеделие 
Приетата в ЕП обща селскостопанска политика ще влоши 
състоянието на земеделието в България. Това смята българския 
евродепутат Момчил Неков, член на Комисията по земеделие в 
Европейския парламент във връзка с гласувания тази седмица 
доклад по ОСП. Според него ключови аспекти за България, като 
например изравнявания на субсидиите за всички фермери в ЕС 
са били отхвърлени. Това означава, че и след 20 години членство, 
родните фермери ще бъдат в неизгодна позиция спрямо колеги 
в другите държави членки, допълва Неков. 

Предложения таванът от 60 000 евро с прогресивно намаляване 
до 100 000 евро е по-добър за страни като България, в която има 
голяма концентрация на земя и субсидии. „За съжаление, той 
също беше завишен с възможност за изключване от 
изчислението му на част от заплатите и на схемите за млади 
земеделски производители и еко-схемите. По същество, това 
означава, че вместо да има по-справедлив подход към малките 
и средни земеделски производители, има реален риск да се 
повтори ефектът в сегашния програмен период.“, допълни още 
Неков. 
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Евродепутатът допълва, че всички предложения за конкретна 
финансова помощ за България, както и за всички останали 
държави членки по различните финансови пера са занулени в 
приетото предложение. Това означава, че има реална опасност 
субсидиите за земеделието да бъдат дори още по-занижени, 
имайки предвид новите ангажименти на ЕС в сферата на 
отбраната, миграцията и т.н. 

Добра новина е, че опрашването като услуга за първи път намира 
място в стратегическия документ на ЕС за Общата 
селскостопанска политика. Тъй-като ЕК все още не е готова с 
необходимите начини на измерване, обаче и то е под въпрос. 

Комисията по земеделие прие своя доклад с 27 гласа „за“, 17 
„против“ и 1 „въздържал се“. Той обаче няма да може да бъде 
гласуван в пленарна зала в рамките на този мандат, което 
означава, че в рамките на следващия мандат, може да бъде 
ревизиран и прегласуван преди да се започнат 
междуинституционалните преговори по бъдещата Обща 
селскостопанска политика. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

Еврокомисарите Мария Габриел и 
Фил Хоган връчиха сертификат на 
българските производители на 
ЗНП "Странджански манов мед" 

Еврокомисарите по цифровата икономика и общество Мария 
Габриел и по земеделие и развитие на селските райони Фил 
Хоган връчиха сертификат за вписването на „Странджански 
манов мед“ в регистъра на Защитените наименования за 
произход (ЗНП). Това стана по време на церемония в 
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Европейската комисия в гр.Брюксел днес. Официалният 
документ бе връчен на г-н Манол Тодоров от сдружението, 
подало заявлението за регистрация. Двамата еврокомисари 
поздравиха българските пчелари и им пожелаха да развиват 
производството си като се възползват от регистрацията на 
пчелния продукт. 

По време на церемонията Елка Божилова, началник отдел 
„Схеми за качество“ в Дирекция „Политики по агрохранителната 
верига“ към Министерство на земеделието, храните и горите 
изказа благодарност към ЕК и двамата еврокомисари за 
подкрепата в процеса на кандидатстване. Тя подчерта, че от 

регистрацията ще 
се възползват 
пчеларите в 
Странджа за 
развитието на 
успешен и 
печеливш бизнес. 

„Странджанският 
манов мед“  е 
осмият български 
продукт, включен 

от Европейската комисия в регистрите на Защитени 
наименования за произход (ЗНП), Защитено географско указание 
(ЗГУ) и Храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ). 
Страната ни бележи първите си успехи в прилагането на 
европейските схеми за качество за земеделски продукти и храни 
след 2010 г. с вписването в европейските регистри на две 
Защитени географски указания – „Горнооряховски суджук” – в 

края на 2011 г. и „Българско розово масло”  през 2014 г. В 
периода 2014 г. – 2017 г. са вписани и пет храни с традиционно 
специфичен характер – „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска”, 
„Роле Трапезица”, “Кайсерован врат Тракия” и „Пастърма 
говежда“ в Европейския регистър на храните с традиционно 
специфичен характер. 

Източник: МЗХГ 

Депутатите отново не гласуваха 
Закона за градушките, канят 
застрахователите на преговори 
Депутатите в комисията по земеделие на Народното събрание 
отново не гласуваха закона за градушките. Процедурата беше 
отложена по предложение на председателя на комисията 
Десислава Танева. По нейно мнение на масата на преговорите в 
бъдеще трябва да бъдат поканени представители на 
застрахователите, които да дадат своите мнения, след като 
проучат настоящия проект на закон. 

„Една концепция без участието на застрахователите е 
несериозна“, според Десислава Танева. „Въпросът е как със 
споделена отговорност и споделено участие на всички участници 
в производството на земеделска продукция в страната, с 
подкрепата на държавата, предвид измененията на климата, да 
направим по-ефективна защитата от тези климатични събития. 
Принципното съгласие на застрахователните организации за 



6 
 

това, че има такава необходимост, включително споделянето на 
финансовата отговорност, е знак, че проектът трябва да бъде 
направен справедливо с участието на всички страни в процеса“, 
каза още тя. 

Представители на застрахователни компании не са съгласни с 
варианта процент от застраховката да отива за защита от 
градушки. Те обаче са съгласни да седнат на масата на 
преговорите и да участват в търсенето на общоприемлив модел 
за защита от градушки. Председателят на земеделската комисия 
предложи на масата на преговорите да седнат депутати, 
представители на застрахователите и на Министерство на 
земеделието, храните и горите, за да се намери консенсус за 
това как трябва да изглежда законът. 

Законопроектът за превенция от неблагоприятни климатични 
събития касае превръщането на изпълнителна агенция „Борба с 
градушките“ в държавно предприятие, коментира Светла 
Василева , председател на Федерацията на синдикатите в 
земеделието към КНСБ. Чрез приемането на законопроекта, 
според нея, ще се постигне сигурност и постоянство за 
работещите в агенцията „Борба с градушките“. 
„Преобразуването на агенцията в държавно предприятие ще 
подсигури едно по-добро финансиране, вместо да изпада в 
агония, в каквото положение се намират през последните 10 
години работещите в агенцията.“, посочи Светла Василева. 

Източник:Агрозона 

С 350 лева се увеличава ставката 
на хектар за борба с вредителите 
по картофите 
правителният съвет на ДФ „Земеделие“ увеличи с 350 лева за 
хектар максималния размер на подпомагането по схемата 
“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)” 
за 2019 г. Така финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха - 
на до 850 лв./ха. 
       На свое заседание, проведено на 22.02.2019 г., УС на ДФЗ 
утвърди по схемата финансов ресурс от 1 600 000 лв., с размер на 
подпомагането до 500 лв./ха и прие указанията за прилагане на 
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помощта през 2019 г. 
        Предложеният първоначално размер на подпомагане беше 
определен на база средната усвояемост през последните три 
години за продукти за растителна защита, утвърдени в 
Програмата, който възлиза приблизително на не повече от 500 
лв./ха. 
        В нотифицираната схема е заложена ставка от до 850 лв. на 
хектар. Тя е базирана на стойността на разходите на хектар за 
разрешените продукти за растителна защита при нейното 
изготвяне.  
   Увеличението на ставката се прави с оглед да не се ощетят 
земеделските стопани, които считат някои по-скъпи продукти за 
растителна защита за по-ефикасни в борбата с вредителите по 
картофите. За прилагането на схемата за подпомагане УС на ДФЗ 
прие и изменение на указанията. 
     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. 
       Производителите на картофи кандидатстват за помощта от 11 
март до 15 май 2019 г. Заявления по схемата 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 

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА 

ДФ „Земеделие“ подпомага 
собствениците на крави под 
селекционен контрол с до 800 
хил. лева 
 Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди финансов 
ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална 
помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, 
отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен 
контрол. На подпомагане подлежат допустимите животни по 
Схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. 
от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, 
Галоуей, Обрак, Шароле. 

 
    Определеният норматив 
за подпомагане е в размер 
на до 80 лв. за едно 
животно. Предстои ДФ 
„Земеделие” съвместно с 
Министерството на 

земеделието, храните и горите да изготви указания за 
предоставяне на помощта. 

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА 
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Конкурс „Иновативен млад 
фермер“ 
Каква е целта на конкурса? 

Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез 
която  целим да  насърчим младите земеделски производители, 
производители на храни, предприемачи в селските райони, 
лозаро-винари, пчелари, групи/организации на производители и 
др. ангажирани в отрасъл селско и горско стопанство да споделят 
с обществото своя успех и пътя, който е трябвало да извървят, 
като направим по-видима тяхната дейност. Наша цел е също така 
да подчертаем значимостта и ролята на младите хора за 
развитието на икономиката на селските райони, за 
производството на висококачествена и разнообразна храна, за 
опазването на околната среда и предоставянето на редица други 
обществени блага. Искаме да популяризираме техния позитивен 
имидж, базиран на иновации, устойчивост и пазарна ориентация. 
Търсим тези успешни и вдъхновяващи истории на млади хора, 
които да са пример за обществеността за това как подкрепата на 
ОСП превръща техните бизнес инициативи в реалност. 

 

Кой може да участва? 

Можете да участвате, ако сте на възраст до 45 години и имате/или 
управлявате земеделско стопанство (без ограничение за 
производственото направление), управлявате организация/група 
на производители или кооперация, имате собствено/или 
управлявате преработвателно предприятие, или сте млад 
предприемач от селските райони или от областта на горско 
стопанство, както и други иницативи в областта на повишаване 
на качеството на живот на селските общности/МИГ. 

Участниците следва да са изпълнили (или да са във финална фаза 
на изпълнение) проект, финансиран по ПРСР 2007-2013; ПРСР 
2014-2020; някоя от Национална програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор или Националната  програма по 
пчеларство или др. инструмент на ОСП. 

Какви са критериите за участие? 

Номинираните участници/проекти трябва да отговарят на поне 
един от следните критериите: 

 Иновативност 
 Устойчивост 
 Социален принос 
 Принос в опазването на околната среда и 

биоразнообразието 
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Как мога да участвам? 

За участие в конкурса е необходимо да попълните Формуляр за 
участие, който да изпратите на адрес: georgieva@azpb.org не по-
късно от 15 май 2019 г. 

Как и кога ще бъде оценен проектът? 

Проектите ще бъдат оценени от специално жури в периода 15-
30 май 2019г. като ще бъде излъчен по един победител във 
всяка от следните категории: 

1. Най- добър проект 
2. Най-иновативен проект 
3. Най- устойчив проект 

 

 

Какво получават 
победителите в 
конкурса? 

Всички номинирани 
участници/проекти, които 
отговарят на 

изискванията ще получат грамота „Иновативен млад фермер“ и 
ще бъдат поканени на специалната церемония по 
награждаването. 

Победителите ще имат превилегията: 

 Да получат отличителен плакет и грамота; 
 Информация за техните проекти ще бъде публикувана в 

реномирано секторно списание, в ежеседмичния 
бюлетин на информационната кампания и в уеб сайта на 
проекта; 

 Да участват в заключителната конференция на проект и 
да представят своя успешен проект; 

 Да получат уикенд пакет за почивка в база за селски 
туризъм, реализирана чрез подкрепата на ОСП, от която 
да почерпят допълнителен опит, както и да споделят 
идеи и опит с останалите отличени победители. 

НАГРАЖДАВАНЕТО 

Тримата победителите от конкурса „Иновативен млад фермер“ 
ще бъдат представени и наградени на специално организирана 

церемония, която ще бъде проведена в рамките на 
заключителната конференция на проект „ОСП на фокус“ през 

месец юни. 

Източник: OSP.bg 

 

Кандидатствайте до 15 май 
2019 г.! 
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Разпределят се 3,6 милиона лева 
за съхранение на плодове и 
зеленчуци за 2019 година 
УС на ДФ „Земеделие одобри финансов ресурс от 3, 6 млн. лева 
за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи 
в земеделски стопанства, свързани с първично производство на 
растениевъдна земеделска продукция”. 

   Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската 
комисия на 
01.04.2019 г. 
Срокът й на 
действие е до 

31.12.2020г. 
Нотифицираният 

максимален 
бюджет по 
схемата за 
периода, в който 
ще се прилага е 
до 7, 2 млн. лева. 

Половината от тях, в размер на 3 600 000 лева, се разпределят за 
тази година. 

    Схемата е разработена по предложение на браншовите 
организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Финансовата 
подкрепа ще покрие част от разходите за машини, оборудване и 

линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична 
земеделска продукция. Целта на подпомагането е да стимулира 
земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване 
на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и 
по-специално - да намалят производствените разходи на 
производството. 

     Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за 
такава техника, но не повече от 120 хил. лева. Тя се предоставя 
под формата на капиталова субсидия за покриване на част от 
разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване 
и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична 
земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“. 

    Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, 
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за 
период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на 
кандидатстване, както и организации и групи производители в 
сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на министъра 
на земеделието, храните и горите. 

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

 

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА 
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57 хил. стопани получиха 102,5 
млн. лева по Схемата за 
преразпределително плащане 
Повече от 57 хил. земеделски стопани, подали заявление за 
подпомагане за Кампания 2018 г., получиха по сметките си общо 
102 546 550 лева по Схемата за преразпределително плащане. 

Средствата са 
изплатени от 
ДФЗ.   Изчисленията 
са извършени след 
изясняване на 
случаите на площи, 
декларирани от 
повече от един 
стопанин, както и на 
база актуализирания 

слой „Площи, допустими за подпомагане“. Нивото на 
подпомагане по схемата е в размер на 137,55 лева на хектар. 
Ставката е определена със заповед на земеделския министър. 

Към момента не са приключили всички административни 
проверки във връзка с чл. 60 от Регламент (ЕС) №1306/2013 по 
част от подадените заявления по преразпределителното 
плащане. След като приключи обработката на заявленията 
Разплащателната агенция ще пристъпи към поетапната 
оторизация на тези, които отговарят на критериите за 
подпомагане. 

Схемата за преразпределително плащане предоставя по-високо 
подпомагане за първите 30 хектара, които отговарят на 
условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 

Над 700 млн. лева директни плащания на площ бяха изплатени 
през декември миналата година на земеделските стопани. 

Източник: Агрозона 

България и Ливан ще работят за 
насърчаване промотирането на 
земеделски продукти 
България и Ливан ще работят за  насърчаване промотирането на 
земеделски продукти, които да намерят добър прием съответно 
на българския и ливанския пазар. За това се договори 
министърът на земеделието, храните и горите  Румен 

Порожанов на среща с 
ливанския си колега 
министър Хасан Ал 
Лакис днес в Бейрут. 
Двамата обсъдиха 
възможностите за 
задълбочаване на 

двустранното 
сътрудничество в 
областта на 

земеделието и по-конкретно повишаване на стокообмена със 
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земеделски стоки между двете страни, както и намаляването на 
митническите ставки при внос на млечни продукти и мед за 
Ливан. 

В рамките на посещението си в Бейрут министър Порожанов се 
срещна още с министъра на телекомуникациите и председател 
на Асоциацията на търговско- промишлените палати на 
Ливан  Мохамед Шукейр и с Мохамед Салех, председател на 
Търговско-промишлената и земеделска камара на Южен Ливан. 
Бяха обсъдени възможности за организиране на дни на 
ливанския бизнес от областта на хранително- вкусовата 
промишленост в България през първата половина на тази 
година. Представянето ще бъде организирано под патронажа на 
Министерството на земеделието, храните и горите на България, 
със съдействието на Българо-ливанския бизнес съвет.  Министър 
Порожанов покани ливански фирми да вземат участие в 
следващото издание на международното изложение  Интерфуд 
& дринк, което ще се проведе през месец ноември в София. По 
време на срещата с министър Шукейр бяха обсъдени 
възможностите за инвестиции, като ливанският министър 
покани български фирми да инвестират в земеделието и 
хранително-вкусовата промишленост. 

Министър Порожанов посети българския щанд на 
международното изложение Хорека,което се провежда от 2 до 5 
април в гр. Бейрут. На щанда ни  се представят български 
продукти като сирене, мед, зеленчукови консерви, вино и 
плодови сокове. 

Източник: МЗХГ 

МЕРОПРИЯТИЯ↓ 

ІI Национален фолклорен 
фестивал „На хоро при шопите“ – 
Елин Пелин 

Националният 
фолклорен празник „НА 
ХОРО ПРИ ШОПИТЕ“ е 
включен в културния 
календар на Община 
Елин Пелин за 2019 г. Той 
ще се проведе на пл. 
„Независимост“ в град 
Елин Пелин на 6 април 
2019 г. от 10:00 ч. 

Целта на фестивала е популяризиране, запазване и развитие на 
българския танцов фолклор; 
Сплотяване, обединяване, забавление и веселие чрез 
уникалното народно танцово изкуство.Квалифицирано 
професионално жури от утвърдени специалисти в областта на 
българския танцов фолклор. Журито заседава след края на 
изпълненията и обявява класирането. 

Кога: 06 април март  

Къде: гр. Елин Пелин 




