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БРЮКСЕЛ↓
ЕК одобри държавна помощ за
закупуване на съоръжения за
добив и съхранение на сурово
мляко
Европейската комисия одобри нотифицираната от България
схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на
съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и
съоръжения
за
изхранване
на
новородени
животни с мляко“.
Това стана ясно по
време на редовно
заседание
на
Консултативния
съвет
по
животновъдство,
който се проведе
днес. Схемата ще се прилага до 31.12.2020 г. Заявления за
кандидатстване се приемат до един месец преди изтичане срока
на прилагане на схемата.

Помощта има за цел да подпомогне малки и средни фермери,
както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни
преживни животни, в процеса по добиване и съхранение на
сурово мляко, особено в сезона на пашуване на животните.
Бюджетът за помощ е в размер 2 млн. лева. Максималният
интензитет е до 50% от приемливите разходи за един
инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 25
000
лева.
Инвестициите имат за цел подобряване на общата
производителност и устойчивост на стопанството, по-специално
чрез намаляване на производствените разходи или подобряване
и
пренасочване
на
производството.
По време на срещата се обсъдиха резултатите от извършените
проверки за идентификация на едрите преживни животни и
пчелните семейства. Министър Румен Порожанов коментира, че
със съвместни усилия в най-кратък срок несъответствията трябва
да се отстранят. "Всички животни трябва да бъдат регистрирани.
По този начин ще се прекрати изплащането на субсидии на
недобросъвестни животновъди", категоричен бе министърът.
Засегнат бе въпросът за изчистване на информационната
системата „ВЕТИС“ от виртуални животни.
Сред дискутираните теми, по време на заседанието на
Консултативния съвет по животновъдство, беше и изпълнението
на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране
на
болестите.
Представена
беше
и
актуална информация за епизоотичната обстановка в страната,
както и предприетите действия за контрол и превенция.
Източник: МЗХГ
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Вносът на американска соя в ЕС е
нараснал със 121% за първите 42
седмици от пазарната 2018/19 г.
Европейският съюз е основен вносител на американска соя.
Количествата доставяни от САЩ за ЕС са нараснали със 121% за
първите
42
седмици
от
пазарната година,
от юли 2018 до
средата на април
2019 г., според
данни,
публикувани
от
Европейската
Комисия.
САЩ са най-големият доставчик на соя за ЕС с дял от над 72% от
целия внос – в сравнение с близо 36% за същия период на
миналата година. Това поставя САЩ много преди Бразилия
(21%), която е вторият основен доставчик в ЕС, следвана от
Украйна (2,3%), Канада (1,8%) и Парагвай (0,7%). Внасяната в ЕС
соя от САЩ представлява 22% от целия американски износ на
соя.
Всяка година ЕС внася около 14 милиона соя като източник на
протеини за хранене на животни, в това число пилета, свине и
едър рогат добитък, както и за производство на мляко.

Увеличаването на търговията на селскостопански продукти беше
заложено в „Съвместната декларация“ подписана на 25 юли
2018 г. от Жан-Клод Юнкер и Доналд Тръмп. През януари 2019 г.
Комисията одобри включването на американската соя в списъка
с допустими продукти за производство на биогорива в Европа,
което допълнително увеличи пазарните възможности.
Източник: Агрозона

ЕК очаква износът на зехтин за
2018/2019 г. да достигне рекорд
С увеличаването на производството и силното световно търсене
износът на зехтин в Европейския съюз (ЕС) ще достигне рекордни
нива през 2018/2019 г.
Очаква се производството на зърнени култури в ЕС да се
възстанови през същия период.
Това са основните изводи от последния краткосрочен доклад за
перспективите пред селскостопанските пазари на ЕС, публикуван
от Европейската комисия (ЕК).
Основно поради значително увеличение на производството на
испанско маслиново масло (1,7 милиона тона общо, което е
второто най-голямо количество от 2003 г. насам) общото
производство в ЕС се очаква да нарасне с 2,9% за пазарната
2018/2019 г.
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Увеличаването на световното търсене и по-ниското предлагане
от страни извън ЕС ще доведат до увеличение на износа на ЕС с
11%, достигайки 625 000 тона, посочва се в доклада.
Що се отнася до сектора на млякото и млечните продукти,
очакванията са производството на мляко да нарасне с 0,7% през
тази година до прогнозните 167,3 милиона тона в сравнение със
166,4 милиона тона година по-рано.

През 2019/2020 г. се очаква производството на зърнени култури
в ЕС да се възстанови, след като предишната реколта беше силно
засегната от неблагоприятните климатични условия. Предвижда
се добивът да достигне 307,5 милиона тона в сравнение с 290,5
милиона тона през предходната година.
Очаква се и леко нарастване на общата площ на зърнените
култури в ЕС спрямо миналия сезон, като те ще достигнат 55,8
милиона хектара. Това обаче остава малко под петгодишната
средна стойност на засетите площи.
Поради
неблагоприятни
метеорологични
условия
производството на захар през 2018/2019 г. се оценява на 17,6
милиона тона, което е със 17% по-малко на годишна база. Очаква
се това намаление да допринесе за значителен спад на износа
на захар.
Лятната суша от миналата година доведе до увеличаване на
производството на говеждо месо през 2018 г. поради недостига
на храна и ранно клане на крави. Това е предизвикало
намаление на стадата с 1,3%. През 2019 г. се очаква
производството на говеждо месо да спадне до 8,1 милиона тона,
като според прогнозата ще намалее и потреблението.

Сиренето е най-консумираният млечен продукт на пазара на ЕС
и се очаква потреблението му да продължи да нараства. Износът
на сирене извън ЕС също се очаква да се увеличи – с около
процент. Това ще подкрепи и производството, за което се
прогнозира ръст от 0,8% до 10,705 милиона тона.

През 2018 г. производството на птиче месо е нараснало с близо
5% поради благоприятните международни условия и повисоките цени. Въпреки това през 2019 г. растежът на
производството ще бъде по-умерен – 2%, прогнозират от ЕК.
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Що се отнася до свинското месо, през 2019 г. цените се покачват,
а предлагането пак се свива. Подобряват се обаче перспективите
пред износа, особено за Китай.

Мярката, която се очаква да влезе в сила от 2 април 2021 г., има
за цел да защити здравето на потребителите и да съдейства за
по-здравословния начин на живот на хората от ЕС.

Очаква се да продължи да намалява и производството на овче и
козе месо в ЕС, като ще достигне 906 хиляди тона.

През годините редица научни изследвания, включително и на
Европейския орган за безопасност на храните, сочат, че
хранителният прием на трансмазнините трябва да бъде
възможно най-нисък, за да се избегнат рисковете за здравето.

Източник: Sinor.BG

ЕК лимитира трансмазнините в
храните от 2021 г.
Европейската комисия (ЕК) прие нов регламент за намаляване на
трансмазнините в храните. Според него лимитът за използване
на промишлено произведените трансмазнини в храните от ЕС
трябва да е до 2 грама на
100 г от мазнините в
храната,
която
е
предназначена
за
крайните
консуматори
или за доставките на
дребно.
Освен
това
производителите
се
задължават
да
предоставят информация за количеството на тези вещества в
храната, доставена на други предприятия, ако лимитът, поставен
от ЕК, е надвишен.

Основен източник на индустриалните трансмазнини са
хидрогенираните масла. Те присъстват в тях в различна
пропорция, като при някои достигат и до над 50%.
Трансмазнините могат да присъстват естествено и в млечни
продукти или месо.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
ДФ „Земеделие“ изплати над 58
млн. лева по мярка 10
„Агроекология и климат“ за
Кампания 2018
ДФ „Земеделие“ преведе 58 257 469 млн. лева по мярка 10
„Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане
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получиха 5 287 земеделски стопани. Изплатените средства по
мярката са за Кампания 2018, като плащане получиха кандидати
с поети ангажименти по направления „Възстановяване и
поддържане на постоянно затревени площи с висока природна
стойност (ВПС-1)“, „Поддържане на местообитанията на
зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми
земи с орнитологично
значение
(ВПС-4.1)“,
„Поддържане
на
местообитанията
на
Царски
орел
и
Египетски лешояд в
обработваеми земи с
орнитологично
значение
(ВПС-4.2)“,
„Контрол на почвената
ерозия“, „Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на
застрашени от изчезване местни породи, важни за селското
стопанство“, „Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство“, както и всички
бенефициенти, заявили повече от едно от посочените
направления.
Финансовото подпомагане на земеделските стопани е
осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите се
определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24

февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и
климат“ от ПРСР 2014-2020 година.
Източник: Държавен фонд „Земеделие“ – РА

Започна изплащането на
субсидиите за хуманно
отношение към птиците
Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към
птиците Започна изплащането на финансовата подкрепа по
мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно
поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.
ДФ
„Земеделие“
преведе над 18 000 000
лв. на 111 птицевъди.
Размерът
на
финансовата подкрепа
за 2019 г., определен от
УС на ДФ „Земеделие“, е
34 560 000 лв.
Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските
стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за
хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“.
Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи
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или пропуснати доходи на птицевъдите, които се ангажират да
прилагат една или повече от мерките по схемата за период от
най-малко 5 години.
Източник: Държавен фонд „Земеделие“ – РА

Над 450 млн. лева за зелени
плащания получиха повече от 58
хил. стопани
Над 450 млн. лв. изплати Държавен фонд „Земеделие” за
Кампания 2018 по Схемата за плащане за селскостопански
практики, които са благоприятни за климата и околната среда –
зелени директни плащания (ЗДП). Средствата по схемата
достигат до 58 072
земеделски стопани,
които
спазват
благоприятни
за
климата и околната
среда
селскостопански
практики.
Фермерите,
които
имат
право
на
плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои
хектари, отговарящи на условията за подпомагане,

селскостопански практики благоприятни за климата и околната
среда. Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими
зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни
плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.
Подпомагането по схемата се определя на база допустимата
площ по СЕПП, определена след извършването на
административни и проверки на място. Съгласно Регламент (ЕС)
№1307/2013.
От Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се
въвежда налагане на административни санкции за
наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран
Регламент
(ЕС)
№
640/2014
на
Комисията.
Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени
по ставка от 122.84 лв./ха., определена със Заповед на
министъра на земеделието, храните и горите.
Източник: Агрозона

До Гергьовден обсъждат
промяната в МЗХГ, заради новия
заместник-министър
Той ще отговаря за биопроизводството, тютюна, билките и
етерично-маслените култури, плодовете и зеленчуците
До 6 май е крайният срок за обсъждане на предложението за
промяна на Постановление №130 на Министерски съвет, с което
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през 2017 г. бе приет Устройствения правилник на Министерство
на земеделието, храните и горите. С него се налага промяна на
броя на заместник-министрите, като се въвежда пети човек,
който да отговаря за чувствителните сектори, като
биопроизводство,
тютюн,
плодове
и
зеленчуци,
розопроизводство.

представляват 4,1% от всички регистрирани земеделски стопани,
казват още експертите.
Другата област, за която ще отговаря новият заместникминистър е тютюнопроизводството. Там статистиката сочи, че
през 2017 г. се отбелязва спад от над 20% в площите, които са
разсадени с културата, както и на реколтираните терени.
Същото е положението и при лечебните и етерично-маслените
култури за 2017 г., при които спадът е около 7%, само плодовете
и зеленчуците регистрират увеличение от няколко процента.
Източник: Агрозона

Порожанов: Износът на
земеделски стоки и храни варира
между 4,5 и 5 млрд. евро
Новият заместник-министър се предвижда да засили усилията на
министерството при партнирането си с бизнеса и асоциациите за
популяризиране на ползите на производителите и потребителите
от този вид продукти и храни, подпомагане на биологичните
производители по Програмите за развитие на селските райони и
осведомеността и желанието на потребителите да се хранят
здравословно с родни храни.
Според данните на агроведомството към настоящия момент
биологичните оператори в страната са 4023 броя. Те

Износът от сектор земеделие и хранителната индустрия е
достигна 4,5-5 млрд. евро, като пложителното салдо е близо 1
млрд. евро. Това е заявил министърът на земеделието Румен
Порожанов на традиционния великденски форум „Да! На
българската храна“, организиран днес в София.
Основната насоченост е европейският пазар, но нишите ни са и
на изток, е посочил Порожанов. И допълнил, че след срещата си
със своя китайски колега е получил уверение, че след 3-годишни
усилия ще има решение за износа на български млечни продукти
за Китай. Азиатската държава има интерес и към импорта на
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български белен слънчоглед. В момента 3 наши фирми правят
експорт за 10 млн. долара, а се очаква да бъдат одобрени още 10
компании. Правят се опити и за увеличаване на износа на
българско вино за Китай.
Министър
Порожанов обърна
специално внимание
и
на
арабските
пазари и Ливан като
точка
за
дистрибуция
на
храни.
Там
се
провежда едно от
най-успешните
световни изложения за храни. Усилията са догодина на това
изложение България да има свой самостоятелен щанд. Водят се
разговори и за намаляване на митата за внос в Ливан на
български млечни продукти и пчелен мед. На заседанието си
днес правителството одобри и участието за втора поредна
година на България на изложението в Рияд, Саудитска Арабия.
Споразумението на ЕС с Япония пък ни дава възможност за
нулево мито при внос на български продукти. Директорът на
Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир
Коев съобщил, че през 2018 г. за Токио е направен износ на 1,3
млн. литра наливно българско вино. То се бутилирало от местна
компания, която го предлагала на японския пазар с бранд
„Нешка“, на името на популярната в Япония треньорка по
художествена гимнастика Робева.

„По-важното е, че цените, на които се изнася българското вино,
се удвоиха в последните години. Това означава, че то е оценено
и се увеличава чувствително добавената му стойност“, каза
Красимир Коев. Той припомни, че средствата за националната
лозаро-винарска програма се запазват на 134 млн. евро до 2023
г. Запазиха се и ставките на субсидията от 75%, което е найвисокия дял в ЕС и го имат само още 2 държави-членки. В
последната година има 9 нови изби и бройката им вече ще
достигне до 300.
На дискусията председателят на Браншовия съюз на хлебарите и
сладкарите Мариана Кукушева предложи при всички
обществени поръчки за храни, независимо дали са за училища,
детски градини, затвори, болници, социални домове и др.,
задължително да има условие храните да са произведени по
браншови стандарти. „Така всички ще имат достъп до найкачествени храни, а българските производители ще бъдат
подкрепени“, коментира Кукушева. Министър Порожанов
подкрепи идеята.
Председателят на Българската асоциация на собствениците на
земеделски земи Стайко Стайков пък предложи създаването на
единна земеделска камара, от чието име да стават разговорите
с министерството на земеделието. Министър Порожанов
коментира, че това значително би улеснило работата и диалога.
В края на дискусията той поздрави всички български
производители и им пожела и здраве и хубави великденски
празници.
Източник: Sinor.BG
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П О К А Н А за участие в събитие
„Отворени врати – Вижте как го
правим ние“

и биоразнообразието. Ще се запознаем с пътя на биволското и
краве млякото от фермата до превръщането му във вкусно
джелато в Gelato & Latte, кисело мляко, сирене, кашкавал,
моцарела и крем сирене, както и с обитателите на фермата
– биволи порода българска Мурра и крави порода Джерсей,
които се отглеждат на свободна паша.

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в събитие
„Отворени врати – Вижте как го правим ние“, което ще се
проведе на 24 април 2019 г. (сряда), от 13:00 до 17:00 часа в
с.Розино, обл. Пловдив.

По време на посещението ще майсторим здравословно и ще
похапнем вкусно в „Ателие за здравословно хранене“.

Ще Ви заведем на гости на Розино органик фарм, една ферма
създадена с много любов и мисъл за природата в района между
Стара планина и Средна гора, в защитена зона “Натура 2000.
Ще ви запознаем с
една вдъхновяваща
история
за
привлекателния
фермерски живот на
село
сред
уникалната природа
на Розовата долина.
Заедно ще научим
историята
на
фермата
от
зараждането
на
идеята
за
създаване
до
нейната
успешна реализация. Ще покажем как стопаните допринасят за
съживяване на селските райони, за опазването на околната среда

Стопанството ще бъде отворено за студенти и всички, които
искат да научат повече и да се запознаят отблизо с дейността на
една съвременна екологична ферма.
Събитията „Отворени врати – Вижте как го правим ние“ са
прекрасна възможност да се запознаете с динамичното
ежедневие и работата на земеделските стопани, да научите
повече за това откъде идва храната, какво вдъхновява и мотивира
нашите производители и какъв е техният принос в опазването на
околната среда, създаването на заетост и предоставянето на
редица други блага. Ще можете да видите добра практика от
българското селско стопанство.
Мероприятието се организира по проект на АЗПБ „CAP – Hot
Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската
Комисия.
Източник: OSP.bg
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МЕРОПРИЯТИЯ↓
Празник на фолклорното
изкуство „Като жива вода“ –
Суворово

VI Фестивал на чипровския
килим

Празникът на фолклорното изкуство „Като жива вода“ е изява
на таланти, в областта на българското народно-песенно,
инструментално и танцово изкуство, за запазване и обогатяване
на българската национална култура.

За шеста поредна
година община
Чипровци организира
„Фестивал на
Чипровския килим“.
Целта на фестивала е да
се популяризира Чипровския килим, като представи, както
традицията в занаята, така и навлизането на съвременни мотиви в
изработването му. Как точно се изработват шедьоврите за под с две
напълно еднакви лица можете да научите на площад „Чипровско
въстание“. В този ден ще отвори и центърът за продажба на килими и
сувенири в шарките на чипровските килими. Сувенирите са найразнообразни. Сред тях са часовници, чиито циферблат представлява
мотив от чипровски килим.
Чипровските килими са прочути в цял свят, заради сръчно изтъканите
геометрични фигури на хора, животни и птици в червено, черно,
жълто, синьо, кафяво и зелено. Първоначално килимите били само
червено-черни, но по-късно цветната палитра, с която се изработвали
се обогатила. На част от килимите сръчните моми преди столетия
изтъкавали и годината им на производство. Чипровските килими са
признати от ЮНЕСКО като част от световното културно наследство.

Кога: 27 – 28 Април

Кога: 27 – 28 Април

Къде: Местността „Горски кладенец, Суворово

Къде: Чипровци

За поредна година Празникът на
фолклорното изкуство „Като жива
вода” събира изпълнители от цяла
североизточна България. Той дава
възможност на певци, музиканти,
танцьори, изпълнители, гости и
зрители да се потопят в един
необятен и красив свят на багри,
настроения и емоции, свят изпълнен
с древни символи и съвременни
послания, свят магия, свят чудо, свят на българския фолклор.
Празникът има конкурсен характер и изпълненията се оценяват
от компетентно жури.
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