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БРЮКСЕЛ↓ 
До края на 2020 г. ще се прилага 
държавна помощ за съоръжения 
за сурово мляко 
Европейската комисия е одобрила 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“. 
Новината е съобщена вчера по време на заседание на 
Консултативния съвет по животновъдство. Схемата ще се 
прилага до края на 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. 

По време на срещата са обсъдени резултатите от проверките за 
идентификация на едрите преживни животни и пчелните 
семейства. „Всички животни трябва да бъдат регистрирани. По 
този начин ще се прекрати изплащането на субсидии на 
недобросъвестни животновъди“, категоричен е министърът. 
Засегнат е и въпросът за изчистване на информационната 
системата „ВЕТИС“ от виртуални животни. 

Източник: Агрозона 

ЕК пита какво да се промени в 
действащата рамка за 
национално финансиране в 
земеделието 
Европейската комисия пусна публична консултация за оценка на 
правилата за държавна помощ в земеделието, селските райони 
и горите. Публичното запитване е насочено предимно към 
държавните власти в страните-членки, които разпределят 
държавна помощ, бенефициенти на помощта и други 
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заинтересовани страни с опит и задълбочени познания във 
връзка с финансирането в земеделието и горите. 

Целта на 
инициативата е 
да се събере 

полезна 
информация за 

държавните 
помощи в 

страните-
членки на ЕС, 
като тя ще 
ползва, за да се 

очертае 
рамката на помощта през следващия програмен период от 2021 
г. до 2027 г., съобщават от пресцентъра на Европейската 
комисия. 

Резултатите от обществената консултация ще станат част от 
Работен документ на Европейската комисия за оценка на 
действащите правила, който ще бъде използван за 
изработването на Оценка на въздействието, необходима за 
създаването на нова рамка за държавно финансиране през 
периода от 2021 г. до 2027 г. 

Консултацията ще бъде отворена през следващите 12 седмици и 
е налична на всички официални езици на ЕС. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 
Правителството прие Стратегията 
за цифровизация на земеделието 
в България 
Правителството прие Стратегия за цифровизация на 
земеделието и селските райони на България. Документът е един 
от инструментите, който ще повиши производството и 

качеството на 
българската 

продукция. Той 
е част от пакета 

важни 
документи, 

свързани с 
Общата 

селскостопанска политика след 2020 г. и подготовката на 
стратегическите планове. 

Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност 
в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора. 
Посредством цифровите технологии и датчици за влага в почвата 
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би могъл да се намали значително разходът на воден 
ресурс. Датчици биха могли и да 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. 

Източник: Агрозона 

ОСП след 2020: ЕК призовава 
стратегиите за биоикономика да 
бъдат разширени и приложени 
Според бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Европейската комисия (ЕК) няма да одобрява националния 
стратегически план на държава-членка, който не включва 
насърчаването на биоикономиката в селското стопанство, 
цитират от EURACTIV.com изявление на комисаря по 
земеделието Фил Хоган от 25 април 2019 г. 

„Биоикономиката е много важна тема, която изисква 
действия в целия ЕС, и сега изрично е посочена като част от 
деветте цели на ОСП на ЕС“, коментира еврокомисаря Хоган, 
цитиран от EURACTIV.com. 

Чрез националните стратегически планове, залегнали в 
предложенията за новата ОСП, всички държави-членки ще 
очертаят как искат да постигнат тези 9 цели, включително 
насърчаването на биоикономиката, като използват 
инструментите на ОСП. 

Хоган посочва, че от страните на ЕС се изисква да представят 
предложения за разширяване на ролята на биоикономиката в 
селското стопанство и във всички био-базирани индустрии. Той 
пояснява, че държавите-членки на ЕС ще имат повече свобода 
съгласно предложението на ЕК за бъдещата ОСП, която свобода 
ще им позволи да се съсредоточат върху биоикономиката си и да 
отговорят на по-високите амбиции на бъдещата политика по 
отношение на околната среда и изменението на климата. 

„Устойчивата биоикономика също е изключително важна за 
намаляването на емисиите в ЕС“, казва Хоган, цитиран от 
EURACTIV.com, споменавайки и приноса на биоенергията за 
подпомагане изпълнението на целите за възобновяема енергия 
за 2020 г. и 2030 г., но също и за заместване на материали, 
базирани на изкопаеми горива, в сектори като строителство, 
пластмаси или текстил. 

 
Европейски и национални стратегии 

Стратегията на ЕК за биоикономика първоначално бе  замислена 
преди седем години като начин за насърчаване на Европа да 
бъде по-малко зависима от петрола. Актуализираната стратегия, 
представена през октомври 2018 г., разшири своя план за 
действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика от 
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предимно биогорива до всякакъв вид био-базирана 
промишленост. 

Сега стратегията гледа повече към кръговата икономика, както и 
на устойчивостта. Трите цели на стратегията, както е посочено от 
Комисията, са укрепване и разширяване на био-базираните 
сектори, отключване на инвестициите и пазарите, бързото 
разгръщане на местната биоикономика в цяла Европа и 
разбиране на екологичните граници на биоикономиката. 

Планът за 
действие на 
Комисията също 
така насърчава 
възприемането 

на 
националните 

стратегии за 
биоикономика, 

създаването на 
инструменти като Европейския механизъм за подкрепа на 
политиката в областта на биоикономиката, както и европейски 
форум за биоикономика, за да се помогне на страните от ЕС да 
разработят своя собствена стратегия. 

„Нуждаем се от стратегия за биоикономика, която може да 
бъде приложена във всяка държава-членка“, казава Хоган, 
цитиран от EURACTIV.com. 

Понастоящем само Германия, Франция, Испания, Ирландия, 
Италия, Латвия, Финландия и Малта са посветили национални 

стратегии за биоикономика на национално равнище. Шест 
държави от ЕС имат разработени стратегии, докато останалите 
13 имат други политически инициативи или свързани стратегии 
на национално равнище. 

Допълнителен доход за земеделските производители 

„През последните 4 години на равнище ЕС съм 
поставил  биоикономиката в центъра на дискусиите за 
бъдещето на селскостопанската политика“, казава Хоган, 
цитиран от EURACTIV.com. Според еврокомисаря, Европейският 
парламент е съгласен, че биоикономиката може да бъде 
печеливша за фермерите и кооперациите, когато става въпрос за 
създаване на работни места в селските райони и осигуряване на 
нов източник на доходи за земеделските производители. 

Трите доклада, които заедно съставляват цялата структура на 
ОСП, бяха одобрени само от комисията по земеделие на 
Европейския парламент (ЕП), без да се стигне до пленарната 
фаза. Това означава, че след Председателския съвет на 
следващия Парламент, след изборите за ЕС през май 2019 г., ще 
решат дали да предадат проектодоклада директно на 
пленарното заседание или да помолят следвата комисия по 
земеделие към ЕП да започне от нулата вместо това. 

„Опитахме се да направим всичко по силите си, за да се 
съсредоточим върху това за държавите-членки и 
фермерите в бъдеще“, цитират  Хоган от EURACTIV.com, „И 
сега, за първи път, мисля, че успяваме.“ 

Източник: НСМ 
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През 2019 г. се предвижда от 
България за Китай да бъдат 
изнесени 40 тона шафранови 
луковици 
През 2019 г. се предвижда от България за Китай да бъдат 
изнесени 40 тона шафранови луковици, за следващата година 
200 тона, а през 2021г. 400 тона. Общата стойност на шафрановия 
минзухар, който ще бъде експортиран за Китайската народна 
република (КНР),  възлиза на 6,5 млн. евро. Това заяви 
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
на срещата си с Дун Сяодзюън, извънреден и пълномощен 
посланик на КНР. 

По думите му, това предвижда тригодишният план за развитие 
на шафран в България  за периода 2019-2021 г.,  изработен след 
подписаното тристранно споразумение между Центъра за 
насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 
стопанство между Китай и страните от централна и източна 
Европа (ЦНСССКЦИЕ), Българската национална асоциация на 
производителите на шафран и биологични шафранови продукти 
и „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко“ ООД. 

В действие е работата по изграждането на първия 
Демонстрационен парк в подкрепа на сътрудничеството със 
селскостопански стоки по инициативата 16+1 между Китай и 
страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) край Пловдив. 

Целта на парка е да подпомага търговията със земеделски стоки, 
както и организирането на  изложби, обучения, конференции и 
семинари за земеделските и хранителните предприятия. 

„В работата по експозиционния парк за сътрудничество са взели 
участие около 20 китайски предприятия с инвестиции за 60 млн. 

евро“, обясни г-н Дун 
Сяодзюън. В проекта 
участват също и 
Аграрен университет 
гр. Пловдив, 

земеделска 
кооперация 

„Единство“, като 
общите 

обработваеми 
площи  възлизат на 

17 000 декара. Според него, селското стопанство е един от най-
блестящите акценти в сътрудничеството между България и 
Китай. 

Напомняме, че на 12 Април 2019г. в Дубровник, в рамките на 
Осмата среща на държавните и правителствени ръководители на 
КНР и страните от ЦИЕ, министър Порожанов и министърът на 
Генералната митническа администрация на Китай Ни Юефън 
подписаха протокол за санитарните и фитосанитарните 
изисквания за износ на български шрот от слънчогледово семе. 

Източник: МЗХГ 
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Министър Порожанов и 
представители на организации от 
секторите плодове, зеленчуци, 
картофи и биопроизводство 
подписаха споразумение 

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов 
и представители на организации от секторите плодове, 
зеленчуци, картофи и биопроизводство, подписаха 
споразумение за изпълнение на исканията на бранша. Ще бъде 
назначен заместник-министър с ресор „Плодове, зеленчуци, 
картофи и биоземеделие“, който ще бъде предложен от тях. 

Предстои и изготвянето на Стратегия и План за действие 
за  възстановяване и развитие на секторите. Ще бъде приет и 
пакет от мерки в краткосрочен и дългосрочен план, с цел 
осигуряване на съответния бюджет за 2019-2022 г. и в рамките 
на новия програмен период. С цел изработване на политики и 
стратегии, съвместно с браншовите организации, ще бъде 
създаден и Консултативен съвет по биоземеделие. 

В документа, разписан от двете страни, е заложено и 
създаването на дирекции „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично 
производство“, във функциите, на които да бъде включено и 
развитието на планинското и полупланинското земеделие. 

Източник: МЗХГ 

От 13 май се кандидатства за 
помощ за съхранение на плодове 
и зеленчуци 
Бюджетът за 2019 г. е 3,6 млн. лева 

В рамките на месец, от 13 май до 13 юни 2019 г., производителите 
на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват в Областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“ за подпомагане по схемата „Помощ 
за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, 
свързани с първично производство на растениевъдна земеделска 
продукция”, съобщават от ДФ „Земеделие“. 
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Финансирането, което бе одобрено от Европейската комисия на 
1 април т.г., е в размер на 7,2 млн. лв и ще действа до края на 2020 
г. Помощта бе приета по предложение на браншовите 
организации в сектора на плодовете и зеленчуците. През 2019 г. 
се предвижда да бъдат похарчени целенасочено 3,6 млн. лв., 
съобщават от ДФ „Земеделие“. 

Разписаната схема предполага да се възстановяват до 50% от 
направените разходи за инвестиции, като максималното плащане 
може да достигне до 120 хил. лв. Подпомагането 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“. Средствата 
ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване 
на целевото изпълнение на инвестицията, казват от ДФ 
„Земеделие“. 

Изискванията на схемата включват кандидатите да бъдат 
земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3 поне за 3 
години назад, какво и организации и групи производители в 
сектора на растениевъдството, признати от ресорния министър. 

Целта на помощта е да се подпомогнат земеделските стопани за 
подобрят общата производителност и да намалят 
производствените разходи. 

Източник: Агрозона 

Приеха законопроекта за 
маслодайната роза на първо 
четене 
Парламентът прие на първо четене проект на Закон за 
маслодайната роза с 88 гласа „за“, 8 „против“ и 2 гласа 
„въздържал се“. Целта е да се създаде единна национална 
регламентация за производство и преработка на маслодайна 
роза, която да гарантира качеството на българското розово 
масло. Приемането на закона се налага поради настъпилите през 
последните години процеси на масово създаване на насаждения 
от маслодайна роза с неясен и разнороден сортов състав, 
различни стопански качества и свръхпроизводство на розовия 
цвят. 

Със законопроекта се регламентира, че земеделските стопани 
ще отглеждат насаждения само от сертифициран посадъчен 



8 
 

материал. Ще се регламентират взаимоотношенията между 
производители и преработватели, чрез сключването на 
договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза. 

Предвидено е в Министерството на земеделието, храните и 
горите да бъде създаден публичен електронен регистър на 
розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за 
производство на продукти от маслодайна роза. За първоначална 
регистрация ще се изисква проверка на място на заявените 
площи и обекти. 

Разписани са изискванията към производството и етикетирането 
на продуктите от маслодайна роза и производството на продукт 
със защитено географско указание „Българско розово масло“. 
Предвидено е и създаването на Консултативен съвет по 
маслодайната роза към министъра на земеделието, храните и 
горите. 

Йордан Апостолов 
(„Обединени 

патриоти“) 
коментира, че е 

абсолютно 
належащо 

приемането на 
такъв закон за 
розата, но не и в 
такъв вид. 
Нарушен е 

политическият 
диалог между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ като участници в 

това управление, посочи той. Апостолов поиска законопроектът 
да бъде оттеглен, поправен и балансиран. 

,,В момента този закон защитава шепа хора преработватели, без 
да се отчете какво искат розопроизводителите“, коментира той. 

Председателят на парламентарната комисия по земеделието и 
горите Десислава Танева възрази, че не може да се съгласи с 
него за отношението на ГЕРБ към коалиционния му партньор. Тя 
посочи, че законопроектът може да бъде коригиран между 
първо и второ четене. 

Христиан Митев („Обединени патриоти“) също не се съгласи с 
изказването на Апостолов. Не посочихте конкретни недостатъци 
и слабости на закона, обърна се той към колегата му. 

Бюрхан Абазов (ДПС) коментира, че законопроектът е роден във 
връзка с проблема с изкупуването на розовия цвят миналата 
година. Той вижда две хубави неща – че се задължават 
изкупвачите и преработвателите да купуват розов цвят само от 
производители, с които имат договори, и че се регламентира 
ползването на емблемата „Българско розово масло“. Абазов 
обаче посочи, че с регистрите се въвежда допълнителна 
административна тежест за бизнеса. Той предложи 
Консултативният съвет по маслодайната роза да може да 
предложи отнемане на лиценз на дестилерия, която не плати на 
розопроизводител, както и да се създаде гаранционен фонд за 
такива случаи. Абазов призова да се направи закон за етерично-
маслените култури, за да не се налага да се приема за всяка една 
поотделно. 
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В хода на дискусията имаше коментари за евентуален закон за 
лавандулата, за ментата и дори за картофа. Междувременно 
законопроектът за трюфелите беше оттеглен от вносителите му 
от „Обединени патриоти“. 

Източник: Агрозона 

 

Как да се присъедините към 
Националната селска мрежа 
До 18 май се обсъждат правилата за избор на 
Координационния комитет на мрежата 

Ако сте заинтересовани от развитието на селските райони, 
можете да станете член на Националната селска мрежа (НСМ) 
като попълните специална заявка, публикувана на сайта на 
мрежата: www.ruralnet.bg, в профила на НСМ в социалните 
мрежи  https://www.facebook.com/NationalRuralNetworkBulgaria
/?epa=SEARCH_BOX, както и да пишете на е-мейл адрес: 
office@ruralnet.bg. В НСМ могат да станат членове физически 
лица, институции, граждански организации и административни 
структури, общини, мрежи, МИГ, както и всички лица, които са 
заинтересовани от участие в развитието на селските райони. 
Участието в мрежата е на доброволен принцип и не се изисква 
заплащане на никакви членски или други парични вноски. 

Преди дни Управляващият орган на Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 представи за обсъждане проект на 
Заповедта за утвърждаване на правилата за избор на членове на 

Координационния комитет на НСМ за 2014-2020 г. Основните 
задачи на комитета са да определя дневния ред на мрежата, да 
одобрява и разглежда Плана за действие, да разгледа текущите 
доклади, както и да следи напредъка по програмата и др. 

Предложения и коментари за правилата за избор се приемат до 
18 май т.г. в дирекция „Развитие за селските райони“ в 
Министерство на земеделието, храните и горите или на 
електронна поща: rdd@mzh.government.bg. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 
Международен фестивал на 
занаятите „Орешак 2019“ 

 
Национално 

изложение на 
художествените 
занаяти и 
изкуствата – 

Орешак 
съвместно с 

Община Троян организират Международен Фестивал на 
занаятите и изкуствата «Орешак 2019», който ще се проведе от 3 
до 5 май 2019 г. в изложбените зали на Националното 
изложение с. Орешак. 
Майстори от България, Германия, Франция, Русия, Полша, Чехия, 
Унгария, Япония, Китай, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Турция, 
Корея, Мароко, Алжир, Судан, Катар, ОАЕ и Палестина, ще 
покажат уникални предмети на занаятите и приложните 
изкуства. 

Кога: 03 – 05 май 

Къде: с.Орешак 

 

Празник на златоградското 
чеверме и надсвирване 
Златоград е място на кръстопът, където се събират традициите, 
историята и песента. На 4 май в Златоград се провежда Празник 
на златоградското чеверме. Изпълнен с емоции, усмивки, добро 
настроение и доза вълшебство, градът на Делю, се превръща в 
сцена на българския фолклор, а високите борове на Родопа 
планина се огласиха от звуците на въздействащите гайди и 
аромат на вкусно чеверме. 
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Този празник се организира за да се популяризират кулинарните 
особености на традиционната златоградска кухня и най-вече да се 
покаже майсторлъка на вкусното чеверме. Тайната за неговата 
направа могат да разкрият единствено златоградските майстори, като 
едни от основните неща, които споделиха е желанието и емоцията, с 
които се върти на жарта. Местните жители и гостите на града 
наблюдават целия процес на печеното чеверме и магията се случваше 
пред очите им. Интерес предизвика и декора, който пресъздава 
автентична родопска атмосфера със съдове и предмети, които са 
съхранили в себе си следите на някогашните обитатели по нашите 
земи, а красивите златоградски моми, облечени с традиционни за 
региона носии, допълваха картината и през целия ден радваха 
присъстващите със слънчевите си усмивки. Акцент в празника е 
атрактивно подредената маса с апетитни златоградски ястия, 
направени от местните ресторантьори. С гордост и вълнение 
домакините приканват присъстващите и най- вече тези от тях, които не 
са опитвали местната кухня да дегустират вкусовите качества на 
приготвените гозби. Тайната на златоградските ястия, е че те се 
приготвят с много любов, под съпровода на уникалната родопска 
песен и че за хубавата златоградска храна са необходими само две 
неща: приятна обстановка и руйно вино, а за най-издръжливите може 
и люта ракия. 
За доброто настроение се грижат местни и гостуващи фолклорни 
състави, огласящи площада с народни песни, на фона на които се 
извиваха кръшни народни хора. 

Кога: 04 май 

Къде:  Златоград 

Фолклорен събор „Еленово 
2019“ 
Фолклорният събор „Еленово” 2019 се организира около 
празника на село Еленово – 1 май /Св.Пророк Йеремия/. За трета 
поредна година организаторите предлагат новия облик. 
Провежда се в подножието на „Свети Илийските възвишения” в 
близка до селото местност „Кара дере”. 

Съборът е продължение на 
състоялите се 20 издания, като 
Великденски от 1997 г., с 
конкретни промени в 
цялостния облик, място и 
време на реализация. Приемат 
се любители на народното 
творчество от цялата страна и 
извън пределите й. Тази година 

съборът ще се проведе в рамките на два дни на две сцени – 4 и 
5 май 2019 г. /събота и неделя/ 

За подготовка и провеждане на събора се сформира 
Организационен комитет от представители на институтите-
организатори; специалисти по фолклор; етнолози; хореографи; 
музикални специалисти. 

Кога: 04- 05  май 

Къде:  с. Еленово 




