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БРЮКСЕЛ↓ 

Петото изменение на ПРСР 2014-
2020 вече е одобрено от 
Европейската комисия 
Министерството на земеделието, храните и горите публикува на 
интернет страницата си Пакет документи, съдържащи 
одобреното пето изменение на Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 . В документацията се 
съдържа Решение за изпълнение на Европейската комисия 
C(2019) 3438 от 30 април 2019 г. за одобрението на петото 

изменение на ПРСР 
2014-2020. 

Работата по 
дългочаканата 

промяна започва на 
11.12.2018 г., когато е 

проведено 
единадесето 

заседание на 
Комитета за 

наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020. В рамките на заседанието 
КН одобри предложенията за пето изменение на Програматата и 
упълномощи Управляващия орган (УО) на Програмата да го 
изпрати официално (чрез SFC) на Европейската комисия. 

КН  даде мандат на УО да договори окончателния вариант на 
промените в преговорния процес с Европейската комисия по 
отношение на: 

– Промени в текста на мярка 1 „Трансфер на знания и действия 
за осведомяване“; 

– Промяна в текста на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране 
и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и устойчивост“; 

– Промени в текста на ПРСР, свързани с изготвяне на методика, 
за определяне на опростени разходи, които ще се прилагат по 
следните мерки: 

 мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“; 
 подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване 

на умения“; 
 подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“; 
 подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално 

сътрудничество между участниците във веригата на 
доставки; 

– Допълнение на Програмата с включване на текст на подмярка 
4.3. „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с 
развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и 
горска инфраструктура“; 

– Отразяване на резултати от преразглеждането на размера на 
подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 
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„Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000“ и 
Рамковата директива за водите“ след анализ и оценка на 
промяна в практиките по чл. 43 от Регламент 1307/2013; 

– Представяне на използвана методология при предефиниране 
на райони с природни ограничения, различни от планинските от 
мярка 13 „Плащания за райони с природни или други 
специфични ограничения“; 

– Изменения в текста на мярка 14 „Хуманно отношение към 
животните“; 

– Уравняване на финансовия план на ПРСР (2014-2020) по фокус 
– области; 

– Изменение в Глава 11 „План на показателите“ от ПРСР (2014-
2020), свързано с корекция на стойностите на бюджетите на 
подмерки 19.1, 19.2 и 19.4 на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“; 

На 28 декември 2018 г. Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 
представи на Комисията искане за изменение на ПРСР 2014-
2020, а допълнителна информация е изпратена на 28 март 2019 
г. и 17 април 2019 г. с преразгледани версии на изменението на 
Програмата. В края на април с решение за изпълнение на 
Европейската комисия C(2019) 3438 от 30.04.2019 г. се одобрява 
петото изменение на ПРСР 2014-2020 на България в 
окончателната му версия, изпратена на Комисията на 17 април 
2019 г. 

Източник: Агрозона 

Визия за ОСП след 2020 г. 
На конференцията „Нашите гори, нашето бъдеще“, която се 
проведе в гр. Брюксел на 25 април 2019 г., европейският 
комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил 
Хоган предложи потенциална инициатива, озаглавена 
„Инициатива – 1 хектар“, с която държавите членки биха могли 
да адресират амбициозните екологични цели на политиката, 
свързани с ОСП след 2020 г.  

 

Инициативата предлага да бъдат финансово стимулирани 
земеделските стопани за залесяване на един хектар площ. 
Според Хоган такава интервенция може да бъде включена в 
бъдещия Стратегически план, като залесяването трябва да бъде 
направено по начин, който подобрява биоразнообразието и 
допринася за целите, свързани с климата и околната среда. 
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Предложената инициатива представлява примерна 
интервенция, която може да бъде развита от държавата членка, 
като осигури плоска сума на плащане на стопанството на 
годишна основа за следващия седемгодишен период при 
условие, че съответният земеделски стопани извърши 
залесяване на 1 ха от стопанството и продължи да поддържа тази 
част като залесена площ. 

Фил Хоган подчерта, че „Инициатива – 1 хектар“ може да 
допринесе за осигуряването на ценни екосистемни услуги като 
задържане на водата, контрол на почвената ерозия и превенция 
от наводнения. Залесеният хектар може да бъде гранична земя 
до парцелите или площ между големи земеделски масиви, 
където е необходимо да бъде въведен разнообразен елемент на 
ландшафта, за да се осигури полза за биоразнообразието. 

Информация за предложената инициатива е публикувана на 
интернет страницата на Европейската комисия, където е 
приложено изказването на комисар Хоган: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-
2019/hogan/announcements/keynote-speech-commissioner-phil-
hogan-our-forests-our-future-conference-brussels_en. 

Комисар Хоган подчертава, че това е примерна интервенция, 
която може да бъде приложена, но политическото решение дали 
да се въведе следва да дойде от съответната държава членка, 
съобразно локалните специфики и потребности. 

Източник: OSP.bg 

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 
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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 
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 
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„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 

 

Комисар Хоган: ОСП след 2020 
може да субсидира засаждането 
на гори във фермите 
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил 
Хоган предлага, страните-членки на ЕС да могат да включат в 
стратегическите си планове за изпълнение на Общата 
селскостопанска политика 2020 – 2027 мярка, чрез която да се 
субсидира засаждането на гори на територията на 
фермите.  Това обяви самият той по време на последното 
заседание на Съвета по земеделие и рибарство. Целта на 
инициативата е фермерите да имат възможност да допринесат 
за изпълнението на целите за климата, поставени от страните-
членки на ЕС, предават от пресцентъра на Европейската комисия. 
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„Въпреки че е постигнат напредък по отношение на 
намаляването на вредното въздействие на селскостопанския и 
хранително-вкусовия сектор върху климата, е необходимо да 
направим повече и то сега. Емисиите от селското стопанство в ЕС 
възлизат на около 10% от общите емисии, различни от CO2. Ако 
искаме да постигнем въглеродна неутралност до средата на 
века, както е предвидено в Парижкото споразумение, трябва да 
използваме всички средства, с които разполагаме, за да 
увеличим не само въглеродната ефективност, но и да намалим 
абсолютните емисии, като същевременно гарантираме 
продоволствената сигурност.“ Заяви еврокомисарят по 
земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. 

Инициативата „Farm Carbon Forest Initiative“ ще възнагради 
земеделските стопани за общественото благо, което предоставят 
чрез спазването на мярката в пълна съгласуваност с 
предложенията за нова ОСП, основаваща се на резултати. 
Въпреки че новата рамка на ОСП ще предостави възможност за 
такава инициатива, политическата воля за изпълнението на тези 
инициативи трябва да дойде от държавите-членки. Ето защо 
комисар Хоган насърчи държавите-членки да преценят 
възможността за включване на такава инициатива в своите 
стратегически планове за ОСП. 

Източник: Агрозона 

 
 

У НАС ↓ 

Аграрното министерство може да 
удължи срока за кандидатстване 
за директни плащания 
Досега са очертани 3,6 млн. хектара площи 

До 13 май са подадени 93 100 заявления по кампанията за 
директни плащания 
2019 г., съобщават от 
Министерство на 
земеделието, храните и 
горите (МЗХГ). Към 
момента общата 
очертана площ е около 
3,6 млн. хектара или 36 
млн. дка. От аграрното 

министерство 
съобщават още, че 

данните са съпоставими към същата дата на миналата година за 
предишната кампания за директни плащания. 

От ведомството казват още, че независимо че кампанията върви 
към приключване, Министерството на земеделието, храните и 
горите има готовност за удължаването й с 1 седмица до 23 май. 
Това може да стане възможно след като излезе регламентът за 
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дерогация от регламент за изпълнение (ЕС) №809/2014 по 
отношение на крайния срок за подаване на единното заявление 
за 2019 г. Той се очаква да бъде подписан и публикуван до 15 
май в Официалния вестник на Европейския съюз. 

Източник: Агрозона 

Преведени са близо 30 млн. лева 
за протеинови култури за 
Кампания 2018 г.  

ДФ „Земеделие“ 
изплати близо 30 
милиона лева (29 734 
000 млн. лв.) по Схемата 
за обвързано 
подпомагане за 
протеинови култури 
(СПК). Субсидиите са 
преведени на 17 860 

производители на територията на цялата страна, които 
отглеждат следните протеинови култури: фасул (зърно), леща, 
нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, 
соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, 
лупина, звездан и/или смески от тях. 
    Ставката за плащането по схемата за обвързано подпомагане 
за протеинови култури (СПК) е 135,64 лв. на хектар, определена 

със Заповед № РД 09-446 от 09.05.2019 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите. 

 Източник:  Държавен фонд „Земеделие“-РА 

Зам.-министър Иванов: 1 336 
проекта за селскостопанска 
техника са одобрени по мярка 
Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ от ПРСР 
1 336 проекта за селскостопанска техника са одобрени по мярка 
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за 
развитие на селските райони (2014-2020г.). Размерът на 
одобрените разходи по тези проекти  е   1 187 621 911 лв. , а 
субсидия е в размер на 689 824 868 лв. Това каза заместник-
министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко 
Иванов по време на откриването 
на  селскостопанското  изложение „БАТА АГРО 2019” край Стара 
Загора. 

Той отбеляза, че е необходимо постепенно и плавно 
подновяване с нови по-модерни, по-надеждни и по-качествени 
енергетични машини - трактори и зърнокомбайни, което би 
довело до по-модерно, по-сигурно и по-високопроизводително 
земеделие в България. 
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„Подмяната на остарялата техника и необходимостта от 
преминаване към съвременни начини на производство е това, от 
което се нуждае българския земеделски стопанин, който има 
амбициите да се развива и да затвърждава позициите си на 
пазара. За периода 2012-2018 г. в страната са регистрирани 
9933  нови колесни трактори и  1549 нови зърнокомбайни“, 
допълни заместник-министърът. 

Източник: МЗХГ 

 

Земеделските стопани получиха 
над 43,6 млн. лева по НАТУРА 
2000 
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 43,626 млн. лева по мярка 
12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" 
от ПРСР 2014-2020 г. Субсидиите постъпиха по сметките на 11 386 
земеделски стопани. 

Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 
и Рамковата директива за водите" от 
ПРСР 2014-2020 подпомага фермери 
със земи в обхвата на защитените 
зони по Натура 2000, които спазват 
забраните и ограниченията за 

съответната защитена зона. Изчисленията на финансовата 
помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на 
компенсаторните плащания за забраните, разписани в 
приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане 
на мярката, съобразени с последното изменение от 01.03.2019. 

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни 
плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на 
наложени режими (ограничения)  за земеделски дейности, 
включени в заповедта  на министъра на околната среда и водите, 
за обявяване на съответна зона от Натура 2000. 

Източник: МЗХГ 
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Производството на качествени 
семена се подкрепя с 1,2 млн. 
лева 
УС на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2019 г. бюджет от 1,2 милиона 
лева за финансиране на „Помощ за участие на земеделските 
стопани в Схема за качество за производство на семена и 
посадъчен материал“. 

Помощта се 
предоставя на 
малки и средни 
предприятия в 
растениевъдството, 

получили 
разрешение за 
производство на 
посевен и 

посадъчен 
материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги 
от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол (ИАСАС). 

      Целта на подпомагането е да насърчи производството и 
използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, 
фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, 
сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни 

култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал 
и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.  

      Максималният бюджет на помощта за периода на прилагане 
(2015-2020 г.) е в размер на 9 674 516 лева. Усвоеният ресурс по 
схемата за периода 2015-2018 г., е както следва: 2015 г. - 1 350 
000 лв.; 2016 г. - 1 292 043 лв.; 2017 г. – 1 191 574 лв.; 2018 г. – 1 
100 609 лв. 

Източник:   ДФ „Земеделие“ - РА 

УС на ДФЗ разшири обхвата на 
схемата за хуманно отношение 
към птиците 
С на ДФ „Земеделие“ разшири обхвата на подпомагане по 
схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на 

доброволно поети 
ангажименти за хуманно 
отношение към птиците”. 
Схемата ще се прилага за 
родители от всички видове 
– кокошки, пуйки, патици и 
гъски. 

 В досегашната схема на 
държавна помощ, 

кандидатстването се отнасяше за птицевъди, отглеждащи 
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родители от кокоши вид. 
   Тази промяна ще се прилага в рамките на бюджета по схемата. 
Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС 
на ДФЗ на 15 март 2019 г., е 34 560 000 лв. 
   Стартира прием на заявления на птицевъди, които отглеждат 
родители от направление - пуйки, патици и гъски. Срокът за 
подаване на заявления е от 27 май до 7 юни 2019 г. Изплащането 
на помощта ще започне от 24 юни 2019 г. 
Източник:   ДФ „Земеделие“ – РА 

 

Развъдните асоциации ще 
получат 5,5 млн. лева през 2019 г.  
  Ресурс от 5 500 000 лв. утвърди управителният съвет на ДФ 
„Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна 
помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за 
определяне продуктивността и генетичните качества на 
животните за 2019 г. 

    През 2019 г. е изготвена нотификация пред ЕК за промяна на 
схемата за държавна помощ с оглед тенденцията от последните 
три години за увеличаване на броя на животните под 
селекционен контрол, което рефлектира върху предоставения по 
държавната помощ ресурс, както и за постигане на по-ефективен 
контрол върху извършваните дейности и изразходваните 
средства. Средствата покриват до 100% от административните 

разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% 
от разходите по изпитвания за определяне на генетичните 
качества или продуктивността на животните. Максималният 
бюджет на помощта за периода 2019-2020 г. е 15 млн. лева. 

    Усвоеният финансов ресурс за 2018 г. по линия на помощта е 
в размер на 7 191 
759 лв., за които са 
кандидатствали 48 

развъдни 
организации и 
ИАСРЖ за 
извършване на 
развъдна дейност 
от 5 135 бр. 
бенефициенти. 

  ДФ „Земеделие“ 
предстои да 

изготви указания за прилагане на държавната помощта. 

Източник:   ДФ „Земеделие“ – РА 
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П О К А Н А за участие в събитие 
„Отворени врати – Вижте как го 
правим ние“ 

 
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) 
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 
последното събитие „Отворени врати – Вижте как го правим 
ние“ по проект Cap – hot spot, което ще се проведе на 21 май 
2019 г. (вторник), от 11:00 до 14:30 часа в  стопанство 
„Грийнхаус Варна“ ЕООД в с. Припек, община Аксаково, обл. 
Варна. 

Събитието  включва представяне  на добра практика по 
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 
от  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г., по която е финансиран проекта на бенефициент 
„Грийхаус Варна“ ЕООД за „Изграждане на оранжериен 
комплекс за целогодишно производство на зеленчуци“. 

Ще Ви заведем на гости на първата иновативна оранжерия, 
използваща специална технология за отглеждане на растения в 
звукова среда. 

Заедно ще научим историята от зараждането на идеята за 
създаване на оранжериите „Грийнхаус Варна“ до нейната 
успешна  реализация, както и за приносът на ПРСР 2014-2020 в 
насърчаването на инвестиции, повишаващи 
конкурентоспособността на стопанствата. 

Изграденият оранжериен комплекс се 
намира в землището на с. Припек, 
община Аксаково, обл. Варна и е най-
модерният в страната, с изцяло 
автоматизиран технологичен процес 
и отлични условия за работа. В 
рамките на отворените врати ще се 

запознаем с технологията хидропоника за отглеждане на 
оранжерийни краставици и ще проследим пътя от засяването на 
семената, изнасянето на растенията в оранжерията, грижите по 
време на вегетацията (торене, привързване, пензиране и други) 
до беритбата на реколтата, опаковането на готовата продукция 
и нейната пазарна реализация. 
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По време на посещението ще майсторим здравословно и ще 
похапнем вкусно в „Ателие за здравословно хранене“. 

Стопанството ще бъде отворено за всички, които искат да 
научат повече и да се запознаят отблизо с дейността на една 
модерна и иновативна оранжерия. 

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. 

За участие е необходимо да потвърдите на телефон: 02 951 62 65, 
0895 52 99 49 -Йорданка Станчева 

Източник: OSP.bg 

Фестивал „От българско, по-
българско за нашата трапеза“ 
организира АЗПБ 

 

За да си припомним вкуса на българското, за да не забравяме за 
българските традиции и обичаи, за да не забравяме за нашите 
корени и за да градим „Земеделие за поколенията“ ние от 
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) 
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имаме удоволствието да Ви поканим на фестивал „От българско, 
по-българско за нашата трапеза“, който ще се проведе на 01 
юни 2019 г. (събота), от 11:00 до 16:00 часа в градски парк Св. 
Георги /скейт парк/, град Добрич. 

Фестивалът се организира с подкрепата на община Добрич 
и  има за цел да подкрепи българските 
земеделски  производители и да популяризира българската 
продукция. За един ден, от 11 ч. до 16 ч. паркът ще бъде място, 
където фермери от цялата страна ще имат възможността да 
предложат разнообразие от качествени земеделски продукти. 

В рамките на събитието ще бъде 
организиран фермерски базар, 
информационна шатра  и богата 
развлекателна програма по случай 1 
юни, която ще радва малки и големи 

през целия ден с концерти, арт акции, игри и забавления! 

На откритата сцена ще се изявяват талантливи деца от СУ 
„Св.Климент Охридски“ – училище по изкуства и деца от Арт 
център „Палитра“,  от гр. Добрич 

Жители и гости на град Добрич ще имат възможността да се 
запознаят с кампанията „ОСП на фокус“, както и с интересни 
филми за добрите практики от родното земеделие. Предвидена 
е и обиколка и запознаване с историята на всеки един от 
земеделските стопани, участващи във фестивала. 

Каним земеделски производители да се включат като 
участници във фестивала, където ще имат възможност да 

рекламират своята продукция, както и да предлагат 
продукцията си лично и на справедлива цена.  

На желаещите да се включат, абсолютно безплатно ще 
бъдат  осигурени шатри, оборудвани с маса и столове, както и 
достатъчно място за нормалното разполагане и предлагане на 
продукцията. 

За целта е необходимо да се попълни и изпрати Заявка за 
участие не по-късно от 27 май 2019 г. 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Източник: OSP.bg 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Събор на народното творчество 
„Пролет край Огоста” – 2019 
Събор на народното творчество „Пролет край Огоста“ събира в 
Бойчиновци самодейци от три области – Монтана, Видин и Враца. 

На открита сцена 
на площада в 
Бойчиновци за 
поредна година 
ще се съберат 
десетки състави и 
самодейци, за да 
покажат своето 
творчество. 

Празникът е под патронажа на кмета на община Бойчиновци, а 
организатори са община Бойчиновци и Народно читалище 
„Възраждане 1932“. 

 

Кога: 14-20 Май 

Къде:  гр. Бойчиновци 

Празник на Розата, Карлово 
На 18 май се провежда 
Празникът на розата в 
Карлово, който събира 
десетки гости от страната и 
чужбина. Фестивалът ще 
започне с ритуала Розобер, 
където младежи и девойки 
в народни носии ще 
демонстрират беритбата на 
розовите цветове. След 

което с тържествена церемония по традиция, миналогодишната 
Царица ще връчи короната на Царицата на розата 2019г. Тя ще бъде 
основно действащо лице на празника, която ще посрещнат с много 
народни песни и хора. С масово шествие Царицата ще поведе 
празникът и гостите му в центъра на града. В празника на Розовата 
долина ще участва Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ – Стара 
Загора и танцов ансамбъл „Розова долина“ при НЧ „Васил Левски-
1861 г,“ – Карлово. Фестивалът започва в събота от 10.30 часа на 
площад „20-ти юли“ 
Специално обособената „Алея на розата”, ще бъде изпълнена с 
шатри, в които ще се представят всякакви местни производства 
и занаяти свързани с розите. Фестивалът ще приключи с 
вечерна празнична програма. 

Кога: 18 Май 

Къде:  гр. Карлово 
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Празник на дрипавата баница, с. 
Върбица 

Празник на най-
българското кулинарно 
изкушение – баницата 
събира през май майстори 
от цяла България в 
горнооряховското село 
Върбица, сгушено в 
Централния балкан. 

Празникът предлага над 
120 различни баници, както и богата фолклорна програма и 
забавления за гостите. Кауза  на вкусната инициатива е 
запазването и популяризирането на автентичната българска 
храна и кулинария. В кулинарната надпревара за най-вкусна 
баница участие вземат виртуози-баничари от цялата страна. 
Пътят до първото място е оспорван, като се прави дори баницата 
с луканка. Раздават се награди в 15 категории. 

Кога: 18 Май 

Къде:  с.Върбица 

 

 

 

Фестивален уикенд „ФУРНАТА – 
международен експеримент за 
музикален хляб“ 

 
„ФУРНАТА – международен експеримент 
за музикален хляб“ смесва артистичната 
интерпретация с кулинарията, като 
проследява взамодействието между 
създаването на музика и хляб. 
Участниците месят заедно и проследяват 
въздействието на музиката върху хляба. 

Включени са традиционни рецепти за хляб 
от различни краища на България, като по този начин се 
популяризира едно от културните богатства, носено от всеки 
народ – създаването на хляб. 16 творци от България, Турция и 
Балканите участват в концерти, пърформанси, изложби и 
хлебни работилници. 

Събитията обхващат два фестивални уикенда (10-12 май, 17-19 
май 2019 г.). Локацията е Старата фурна на ул. „Опълченска“ 9. 

Кога: 10-19 Май 

Къде: Старата фурна, Пловдив 

 




