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БРЮКСЕЛ↓ 

Как виждат партиите в 
Европарламента модерната ОСП 
след 2020 г. 
Необходимостта от модернизиране на Общата селскостопанска 
политика за запазване на средствата за периода след 2020 г. се 
потвърждава в програмите на почти всички европейски 
политически партии за изборите за Европейски парламент в края 
на май 2019 г. Различията им са свързани с модалностите на 
промените, които трябва да бъдат направени, докато 
институциите на ЕС се борят да постигнат окончателно 
политическо споразумение по предложенията на Комисията за 
ОСП след 2020 г., съобщават от Национална селска мрежа. 

Европейската народна партия (ЕНП), водена от Манфред Вебер, 
защитава ОСП, която е устремена към 21-ви век и е достатъчно 
финансово обезпечена. Вебер вече заяви, че ЕНП е земеделска 
партия, целяща да защити инвестициите в полза на фермерите. 
Произхождащ от селския район Бавария, Вебер вярва, че 
селскостопанските продукти не са типични и търгуеми продукти. 
Според него селското стопанство трябва да бъде изключено от 
либерализацията на търговията. Програмата на ЕНП предлага да 
се помогне на фермерите да посрещнат предизвикателствата 
чрез „целенасочена подкрепа и модерна ОСП“. Европейската 
народна партия желае ОСП, която е „справедлива, по-устойчива 

и ориентирана към постигане на резултати, като същевременно 
зачита субсидиарността и местните условия и спазва общите 
правила на ЕС“. Общата селскостопанска политика трябва да 
бъде проектирана да помогне на семейните ферми да се справят 
с глобализацията, измененията в климата и 
предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност. 
Европейската народна партия иска също  допълнителни стимули 
за младите земеделски производители и намаляване на 
бюрокрацията за земеделските производители (повече цифрови 
решения и опростяване на административните процедури). 

От страна на Партията на европейските социалисти (ПЕС) 
„Манифесто 2019“ подчертава необходимостта от „реформа в 
ОСП“, за да се отговори на новите изисквания на обществото, 
включително устойчиви производствени методи, по-добра 
храна, по-малко хранителни отпадъци, по-хуманно отношение 
към животните, опазване на климата и съхраняване на 
биологичното разнообразие. 
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Целта на Алианса на либералите и демократите за Европа 
(АЛДЕ) е „съществено да реформира и преосмисли 
земеделските субсидии”. Тази партия също се надява да увеличи 
прозрачността и равенството при изплащането на директните 
субсидии. Тя настоява за небюрократична, прозрачна и модерна 
ОСП, която насърчава иновациите, предприемачеството, 
обновяването на поколенията и устойчивостта на селското 
стопанство. Алиансът също засяга предизвикателството във 
връзка с антимикробната резистентност и се противопоставя на 
всяка „ренационализация“ на ОСП. 

Приоритетът на Европейската лява партия е да гарантира 
„хранителна независимост“, като насърчава икономически и 
екологично устойчиво земеделие. Европейската левица вярва, 
че изборът на производство и инвестиции трябва да се основава 
на критерии за запазване на местните екосистеми и защитаване 
на биологичното разнообразие. „Ние отхвърляме 
доминиращите неустойчиви модели на производство и модела 
на консумеризма, които са двете страни на капитализма“, 
твърди платформата. 

За Европейската зелена партия (ЕГП) в бъдеще ще бъде 
необходимо да се инвестира в производството на здравословна 
храна, вместо да се субсидира агроиндустрия, която „унищожава 
почвата, влошава кризата с биологичното разнообразие и 
монополизира производството на храни“. Според Зелените, най-
токсичните пестициди трябва да бъдат забранени възможно 
най-скоро. Субсидиите за земеделските стопани чрез ОСП трябва 
да отразяват способността им да се ангажират с измененията в 
климата, защитата на водите, инвестиране в хуманното 
отношение към животните, опазване на биологичното 

разнообразие и премахването на ГМО. Накрая, ЕГП изисква 
справедливи цени за земеделските производители. Зелените 
също са ангажирани със здравеопазването на селскостопанските 
животни и се противопоставят на „жестокостта на масовото 
земеделие и транспортирането на живи животни на дълги 
разстояния“. 

В писмо, изпратено до водещите кандидати на политическите 
партии за изборите, Copa-Cogeca иска в организацията на 
следващата Европейска комисия Главна дирекция „Земеделие и 
развитие на селските райони“ „да запази стратегическата си 
отговорност за политиките на ЕС в областта на селското 
стопанство и развитието на селските райони” и да остане най-
главният департамент, отговарящ за всички аспекти на ОСП. 
„Противно на някои предложения“, които биха искали да 
отдадат по-важна роля на ГД „Околна среда“ в ОСП, „вярваме, че 
ролята и отговорностите на ГД „Агри“ трябва да бъдат засилени, 
за да се засили координацията на политиките на ЕС, които 
засягат дейностите на европейските фермери и земеделски 
кооперации”, се казва в писмото. „Главна дирекция „Земеделие 
и развитие на селските райони“ допринася значително за 
няколко от приоритетите на политиката на Комисията, 
включително търговията, заетостта, растежа и инвестициите, и 
вътрешния пазар“ изтъква Copa-Cogeca. 

Източник: Агрозона 
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Одобрена е българската позиция 
за предстоящото заседание на 
Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство 

Правителството 
одобри позицията 
на България за 

неформалното 
заседание на 
Съвета на 
Европейския съюз 
по земеделие и 
рибарство, което 
ще се проведе в 
периода 2-4 юни в 

Букурещ, Румъния. 

Един от основните приоритети в областта на земеделието на 
Румънското председателство е биоикономиката. В тази връзка 
темата на работната среща на министрите ще бъде „Научните 
изследвания в селското стопанство и биоикономиката – 
изграждане на синергии“. 

В българската позиция е застъпено становището, че бъдещата 
Обща селскостопанска политика може да допринесе за 
развитието на биоикономиката чрез подкрепа за по-иновативно, 

ефективно използване на ресурсите и конкурентоспособно 
производство. Подкрепата с директни плащания ще продължи 
да осигурява сигурност за земеделските стопани и тяхното 
производство. 

Източник: Агрозона 

14 държави в ЕС повеждат битка 
за новите техники за 
размножаване на растенията 
Холандия и Естония поведоха коалиция от 14 държави от 
Европейския съюз (ЕС) с призив следващата Европейска комисия 
(ЕК) да актуализира законите на ЕС за ГМО по отношение на т. 
нар. „нови техники за размножаване на растенията“ (NPBTs), 
пише онлайн изданието euractiv.com. 

Според източник от ЕС групата на страните иска общ подход на 
ЕС по отношение редактирането на гените на растенията и 
призовава за преразглеждане на правилата на ЕС за ГМО, които 
се прилагат и в случаите на генна редакция. 

Според страните е необходима актуализация, след като Съдът на 
ЕС издаде решение миналата година, в което се казва, че 
организмите, получени чрез мутагенеза, трябва да се считат за 
ГМО и следователно попадат под изискванията за безопасност и 
маркетинг, определени в директивата на ЕС за ГМО. 
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В бележка до министрите на земеделието в държавите от ЕС 
холандската делегация напомня, че организмите, получени чрез 
мутагенеза, се използват в селското стопанство от много години 
и имат дълга история на безопасност. 

До миналата година NPBTs бяха освободени от директивата за 
ГМО. Страните от ЕС са свободни да решават дали да ги 
подложат, или не на изискванията в директивата за ГМО, 
припомня изданието. 

 

Холандското 
правителство е на 
мнение, че 

иновативните 
техники за 
отглеждане могат 
да играят важна 
роля в така 

необходимия 
преход към по-устойчиво земеделие. Редактирането на гените 
може да засили устойчивостта на културите към сушата, 
топлината и засоляването, да подобри устойчивостта на 
растенията на вредители и да намали нуждата от използване на 
пестициди, като същевременно подобри добивите и стимулира 
производството на растителни протеини. 

Други 12 държави от съюза подкрепиха темата за обсъждане. Тя 
беше добавена от холандската делегация на последната среща 

на министрите на земеделието в ЕС, която се състоя миналата 
седмица. 

Списъкът на страните от ЕС, подкрепящи „единен подход“ към 
NPBT, включва Белгия, Кипър, Финландия, Франция, Германия, 
Гърция, Италия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и 
Великобритания. 

Източник: Sinor.BG 

У НАС ↓ 

Земеделски производители 
безплатно ще участват във 
фестивала „От българско, по-
българско за нашата трапеза“ 

Земеделски производители ще имат 
възможност безплатно да участват 
във фестивала „От българско, по-
българско за нашата трапеза“, който 
ще се проведе на тази събота от 11 
до 16 часа в градския парк „Свети 
Георги“ в Добрич.От Асоциацията на 

земеделските производители в България (АЗПБ) организират 
събитието. Фестивалът се провежда с подкрепата на община 
Добрич и  има за цел да подкрепи българските 
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земеделски  производители и да популяризира българската 
продукция. За един ден паркът ще бъде място, където фермери 
от цялата страна ще имат възможността да предложат на 
добруджанци разнообразните си качествени земеделски 
продукти. 

Освен фермерски базар в рамките на събитието ще има и богата 
развлекателна програма по случай 1 юни – Деня на детето, 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. 

От асоциацията канят земеделски производители да се включат 
във фестивала, където ще имат възможност да рекламират 
своята продукция, както и да предлагат стоката 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. 

Източник: Агрозона 

Животновъди обсъждат новата 
ОСП под патронажа на 
Национална селска мрежа 
Над 30 средни и големи животновъди се събраха на дискусия 
днес относно прилагане на новите технологии в стопанството. 
Срещата е под патронажа на Национална селска мрежа, а 
домакин е стопанството на Николай Димов в с. Стефан 
Караджово, където фермерът отглежда месодайни 
говеда.    Целта на дискусията е обмен на добри практики и опит 
между стопаните от различните региони на страната. Разглеждат 
се предимствата и предизвикателствата при използване на 
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новите технологии – кои от тях са ефективни и кои могат да се 
мултиплицират в другите стопанства.  

Идеи и добри практики бяха обменени и в чисто земеделските 
стопанства, тъй като повечето от представителите на срещата са 
фермери със смесено производство.  

Главният акцент на обмена на опит, идеи и насоки от днешната 
среща, е в интегриране на аргументи, които представят 
предизвикателствата и трудностите в бранша и които ще бъдат 
представени пред управляващите с цел те да бъдат защитени в 
новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. 

Източник: Агрозона 

Още 3 млн. лева получиха 
стопаните по схемите за плодове 
и зеленчуци за Кампания 2018 

ДФ „Земеделие“ 
изплати 

допълнително 
близо 3 млн. лв. 
(2 912 012 лв.) по 
схемите за 

обвързано 
подпомагане за 
плодове и 
зеленчуци за 
Кампания 2018. 

Финансовата 
подкрепа се разпределя в пет направления между овощари и 
градинари, които отглеждат продукцията си по биологичен начин.Най-
много средства, в размер на 1 211 943 лв., са платени по Схемата за 
обвързано подпомагане за плодове (основна). 

По Схемата за обвързано подпомагане за плодове - сливи и десертно 
грозде са преведени 371 590 лв. По Схемата за обвързано подпомагане 
за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) са оторизирани 96 789 лв. По 
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци стопаните са получили 
861 948 лв., а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци 
оранжерийно производство - 369 740 лв.Плащането е извършено след 
допълнителни проверки на земеделските стопани, които имат 
сертификат за биологично производство или са декларирали площи в 
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преход към биологично земеделие (чл. 32, ал. 5 от НАРЕДБА № 3 от 
17.02.2015 г.). 

Овощарите и градинарите, получили субсидиите, са доказали с 
документи, че са произвели и реализирали най-малко 50 % от 
минималните добиви, определени в приложение № 5 от НАРЕДБА № 
3 от 17.02.2015 г.Схемите за обвързано подпомагане за плодове и 
зеленчуци предоставят по-високо подпомагане за първите 30 хектара 
(съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.). Ставките са 
определени със заповеди на министъра на земеделието, храните и 
горите.  

 Източник: МЗХГ 

Общините получават над 17 млн. 
лв. за ДДС по ПРСР 2014-2020 
ДФ „Земеделие“ преведе над 17 млн. лв. (17 054 823,83 лв.) по 
сметките на 77 общини, които имат сключени договори по ПРСР 
2014-2020. Сумата е за финансиране на разходи за ДДС по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“. 

   Финансовата подкрепа, в размер до 25 млн. лв., е осигурена от 
правителството с ПМС № 124, обнародвано в брой 42 на 
„Държавен вестник“ от 28.05.2019 г., за допълнителни разходи 
по бюджета на ДФЗ за 2019 г. 

     ДФЗ ще продължи разплащането на осигурените средствата 
за ДДС до тяхното изчерпване. За целта общините трябва да 
подадат документи по образец в регионалните разплащателни 
агенции на фонд „Земеделие”. Подробности за реда за 
финансиране са публикувани на електронната страница на ДФЗ. 

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА  
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Фестивал на розата – Казанлък 
Докато има рози в 
България, ще го има и 
Фестивала на розата в 
Казанлък. По традиция 
фестивалът се провежда 
всяка година в първите 
почивни дни на 

юни.Фестивалът е известен със своите розови мероприятия. 
Всяка година първо се започва с короната на фестивала – 
конкурсното дефиле-спектакъл „Царица Роза”. В него участват 
девойки от града, които се борят за титлата. Избраната ежегодно 
Царица Роза гостува на различни форуми в побратимените на 
Казанлък градове в различните континенти и е красив посланик 
на България по света. Гостите на града могат да бъдат свидетели 
на ритуала „Розобер и Розоварене“. Ритуалът се пресъздава от 
професионални и самодейни фолклорни трупи. 

Кулминация на фестивала е празничният карнавал, който 
преминава през улиците на Казанлък. В карнавала всяка година 
участват над 5000 души, които изобразяват различни моменти от 
историята и многоликата култура на Розовата долина. 

Кога: 1-2 юни 

Къде:  Казанлък 

XIX Международен етнофестивал 
„Децата на Балканите – с 
духовност в Европа” 

МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕТСКИ 

ЕТНОФЕСТИВАЛ 
„ДЕЦАТА НА 
БАЛКАНИТЕ – С 
ДУХОВНОСТ В 

ЕВРОПА” се 
осъществява под 
патронажа на 
Министерство на 

културата и е включен в Културния календар на министерството. 

 Етнофестивалът се организира от КНСБ и Благотворителен фонд 
„Проф. д-р Желязко Христов” със съдействието на Община 
Минерални бани. Посветен е на най-хубавия детски празник, 1 
юни – Международен ден на детето. 
Международният детски етнофестивал „Децата на Балканите – с 
духовност в Европа” е сред отличените 25 български фестивали 
със Сертификат за европейско качество – 2017 г. – 2018 г., 
получен от Европейската фестивална асоциация по програма 
„Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа”. 

Чрез универсалния език на песента и танца, отново ще бъдат 
отправени посланията за единство и общо бъдеще на Балканите 
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и Европа, за толерантност между етносите, за уважение към 
различните духовни и културни ценности и традиции. В него ще 
вземат участие деца от различни региони на страната и различни 
етноси. Има и гости от чужбина. 
Паралелно с концертната програма, ще бъдат 
организирани съпътстващи дейности – представяне на 
традиционни занаяти, кулинарен конкурс, пленер и други 
развлекателни и образователни занимания за децата. 

Кога: 31 май-1 юни 

Къде:  Летния тетаър на минерални бани Хасково 

Общински фолклорен празник 
„Долината на лозите пее и 
танцува” – гр. Сунгурларе 
В първата събота на юни всяка година се провежда събор под 
наслов “Долината на лозите пее и танцува”. Този празник е 
свързан с основния за долината поминък – лозарството и 
винарството. 

Всяка година в гр.Сунгурларе се събират представители от 
всички населени места в общината, носещи дълбоко в себе си 
фолклорното наследство на своите деди, правейки го достояние 
на всички. 

Няма по-добър надслов от този да почитаме заветите на дедите 
ни и да ги предаваме на нашите деца и внуци. 

Няма по-голяма национална отговорност от съхраняването на 
нашите корени, традиции културно-историческо наследство и 
нека в този празничен ден да отдадем дължимото на 
читалищните дейци и самодейци, на техния благороден труд, на 
самите читалища и тяхната роля на родолюбиви огнища, в 
които продължаваме да развиваме българската култура, 
фолклор и изкуства, и да ги правим достояние на Европа и 

света. 

Организатори на събитието са Община Сунгурларе и НЧ 
„Просвета“. 

Кога: 1 юни 

Къде:  гр. Сунгурларе 




