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 БРЮКСЕЛ↓ 

ЕС: България настоява преходната 
национална помощ да бъде част 
от реформата на ОСП 

България настоява преходната национална помощ да бъде част 
от доклада, който Румънското председателство ще изготви за 
напредъка в преговорите между Съвета на ЕС и Европейската 
комисия за реформата на Общата селскостопанска политика 
след 2020 г. Страната ни е заявила това по време на последното 
заседание на Специалния комитет по селско стопанство. 

По време на заседанието редица делегации поискаха промени в 
текста, с цел цялостно обективно отразяване на конкретни 
позиции. Някои от делегациите подчертаха, че трите регламента 
се разглеждат в пакет и не приемат констатацията на 
Председателството, че Хоризонталния регламент и Регламента 
за обща организация на пазарите са стабилни. 

Комитетът оцени положително извършената работа през 
последните 6 месеца и постигнатия напредък като очерта 
множество аспекти, където е необходимо работата да 
продължи, с цел постигане на компромис- зелената архитектура, 
модела за прилагане, секторните интервенции, трансфера на 
училищните схеми, процеса на одобрение на Стратегическия 
план и модификацията му, единния одит, преустановяване на 
средствата и др. 

Европейската комисия изрази удовлетворение от обема на 
извършената работа, но сподели притеснения от посоката, в 
която се развиват текстовете на Регламента за стратегическия 
план, особено в частите за насочване на подкрепата, 
дефинициите за истински фермер, допустима площ и зелената 
архитектура, предава ruralnet.bg. 

Докладът, изготвен от Румънското председателство, ще бъде 
представен на министрите на заседанието им през юни. 

Източник: Агрозона 
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Еврокомисар Хоган: Екологичните 
амбиции не подлежат на 
обсъждане 

 
Нивото на екологичната амбиция, което ще се търси от страните-
членки на ЕС и от фермерите като част от новата Обща 
селскостопанска политика не подлежи на обсъждане. Всеки опит 
да бъдат разсеяни амбициите свързани с околната среда и 
климата ще срещне твърд отпор. Това каза еврокомисарят по 
земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган по време 
на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, предава 
farmersjournal.ie. 

„Още преди изборите за Европейски парламент Европейската 
комисия заложи в земеделската политика амбициозни цели за 
опазване на околната среда.“, заяви Фил Хоган. 

Еко схеми 

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони 
обърна внимание и на финансирането за екосхемите, които ще 
заменят зеления елемент на директните плащания. Страните-
членки ще бъдат задължени да предложат такива схеми, но 
участието на фермерите ще бъде по техен избор. 

Екологичните схеми са нов подход, който дава изключителна 
гъвкавост. „Избирате рамката, интервенциите и размера на 
подкрепата според собствените нужди и приоритети. В това е 
стойността на този инструмент. Така се дава възможност да се 
промени подхода „един за всички“ и да се измести фокусът 
върху интервенции, които са полезни за фермерите и за 
държавите членки.“ 

Някои държави членки призоваха да имат възможност да 
избират дали да предложат тези схеми на фермерите или не. 
Комисар Хоган изрази загриженост във връзка с един такъв 
подход: „Или ще бъдем амбициозни, или не. Като че ли не 
вярвате, че е необходимо да подобрим набора от инструменти, 
с който разполагаме.“ 

Еврокомисар Хоган подчерта, че ще има последици за бюджета 
в краткосрочен и дългосрочен план, ако Общата селскостопанска 
политика не предостави истински ползи за околната среда, които 
може да бъдат оценени. 

Източник: Агрозона 
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Цените на храните стават по-
прозрачни според нов регламент на 
ЕК 
Потребителите може да научат дори какви транспортни 
разходи са включени в стойността на продукта, ако пожелаят 

Европейската комисия внесе предложение за регламент относно 
предоставянето на информация за определянето на цените на 
хранителните продукти по веригата за предлагането им. 
Информация за посредническите разходи като транспорт, 
застраховка, съхранение и др. между продавача и купувача може 

да се 
предоставят на 
купувача. По-

голямата 
прозрачност 

може да 
подкрепи по-
добри бизнес 
решения и да 

подобри 
доверието в 

ценообразуването по веригата, се казва в съобщението на ЕК. 

Повишаването на прозрачността на пазара ще позволи равен 
достъп и по-голяма яснота относно ценовата информация, което 
ще направи веригата по-справедлива и по-добре балансирана. 

Новите правила ще допълнят директивата относно нелоялните 
търговски практики, която овластява по-слабите участници във 
веригата. Въвеждането им отразява обществената подкрепа, 
която съществува в целия ЕС, за засилване ролята на 
земеделския производител в хранителната верига. Макар че има 
голямо количество информация за селскостопанските пазари 
(цени, обеми на производство, запаси и т.н.), почти няма пазарна 
информация за ключовите отношения между фермерите от една 
страна и преработвателите и търговците на дребно от друга 
страна. 

Тази асиметрия поставя земеделските стопани в значително 
неблагоприятно положение на пазара и подкопава доверието в 
справедливата търговия. Предложените мерки обхващат 
секторите месо, яйца, млечни продукти, плодове и зеленчуци, 
полски култури, захар и зехтин. Те се основават на 
съществуващите системи за събиране и докладване на данни. 
Европейската комисия ще публикува в подходящ вид данните на 
портала за данни за селскостопанските храни и в обсерваториите 
на пазара на ЕС. 

Въвеждането на по-голяма прозрачност е третият елемент за 
подобряване на справедливостта във веригата за предлагане на 
храни след като бяха забранени нелоялните търговски практики 
и се подобри сътрудничеството между производителите. 

Източник: Агрозона 
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Източник: Агрозона 
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ЕС: Министрите на земеделието 
обсъждат бъдещето на ОСП и 
рибарството 

Министрите на 
земеделието в 
ЕС ще участват 
утре на Съвет в 
Люксембург. Те 
ще търсят общ 
подход по 
предложението 

на Комисията 
относно 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за 
следващия програмен период 2021—2027 г. 

На министрите ще бъде представено съобщение за актуалното 
състояние на общата политика в областта на рибарството и 
възможностите за риболов за 2020 г. ЕС определя ежегодни 
ограничения на улова за повечето рибни запаси със стопанско 
значение, които се наричат възможности за риболов или общ 
допустим улов (ОДУ). 

Съветът ще обсъди пакета за реформа на общата 
селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. 
По-специално председателството ще представи доклад за 
напредъка по три законодателни предложения: 

 регламент относно стратегическите планове по ОСП 
 регламент относно единната обща организация на 

пазарите (ООП) 
 хоризонтален регламент относно финансирането, 

управлението и мониторинга на ОСП 

Източник: Агрозона 

€120 млн. предоставя ЕК за 
пчеларския сектор 
Европейската комисия ще  предостави €120 млн. на пчеларския 
сектор в общността през следващите три години. Това 
представлява увеличение с 12 милиона евро в сравнение с 

помощта, 
отделена за 
периода от 2017 
г. до 2019 
година. 

 

Във връзка с 
това 

европейският 
комисар по 

земеделието Фил  Хоган каза: „ Пчеларството е важна част от 
земеделския бизнес в ЕС, като помага за запазване на работните 
места в нашите селски райони. Пчелите също са жизненоважни 
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за устойчивостта на нашето селско стопанство. Похвално е, че 
Общата селскостопанска политика, работеща в синергия с други 
ключови европейски и национални фондове предоставя по-
силни инструменти за подкрепа на сектора. 

Помощта от ЕС ще се прилага за националните пчеларски 
програми, започващи на 1 август 2019 г. и продължаващи до 31 
юли 2022 г. Тези програми са разработени на национално 
равнище в сътрудничество със сектора с цел подобряване на 
условията в пчеларството и търговията с пчелни 
продукти. Мерките включват обучение на пчеларите, подкрепа 
за започване на пчеларски бизнес, борба с паразитите, 
увреждащи кошерите, и изследвания или мерки за подобряване 
качеството на меда. 

През 2018 г. ЕС е имало над 17,5 милиона кошери, стопанисвани 
от над 600 000 пчелари. Пчеларството се практикува във всички 
държави-членки на ЕС, а Европейският съюз е вторият по 
големина производител на мед в света. 

Източник: Агрозона 

 

 

 

Гюнтер Йотингер: Дебатите 
относно селскостопанските 
разходи и политиката по 
сближаване са трудни 

Дебатите относно селскостопанските разходи и структурата на 
политиката по сближаване са трудни, според еврокомисаря по 
бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер по време на 
заседание на Европейския съвет. Франция и Ирландия се 
противопоставят особено на предложеното 5% намаление на 
бюджета. 

Що се отнася до общата сума на МФР, той отново подчерта, че 
някои нетни вносители в бюджета не искат да надвишават 1% от 
брутния национален доход (БНД) на ЕС, че Европейският 
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парламент е разчитал на 1,3% от БНД и че Комисията е 
предложила компромис от 1,14% от БНД, предава ruralnet.bg. 

Комисарят отбеляза, че за да се финансират новите приоритети 
на ЕС и да компенсира недостигът, произтичащ от излизането на 
Обединеното кралство, вноските на държавите членки ще 
трябва да се увеличат. „Повече от 20 държави членки са готови 
да увеличат вноската си в бюджета на ЕС.“, изтъкна Гюнтер 
Йотингер. 
 
Източник: Агрозона 
 

Еврокомисарят Мария Габриел 
получи медал за принос в защита 
на интересите на европейските 
творци 

Комисарят за 
цифровата 

икономика и 
общество Мария 
Габриел беше 
удостоена с медал 

„Бомарше“, 
присъждан от 
Дружеството на 
авторите и 

композиторите в областта на драматичното изкуство в 
Париж.  Престижното отличие се връчва на личности, които с 
работата си са допринесли значително за защита на правата и 
интересите на европейските творци. 

Съветът на директорите на дружеството е взел решение тази 
година да присъди медал на Мария Габриел за нейните усилия 
за по-справедливи за творците правила за авторско право и за 
по-голяма видимост на творческия сектор на Европа. 

„Културата за мен е основна ценност за българската и 
европейската ни идентичност. Насочих усилия да направим по-
достъпно богатото европейско културно наследство, да 
инвестираме в нашите европейски творци, да постигнем Европа 
на културата. По моя инициатива създадохме Каталог на 
европейските филми за повече достъп до качествените ни 
кинопродукции и Вечер на европейското кино. Работих за това 
да имаме модернизирани правила за авторското право с по-
добра защита на нашите автори и по-справедливи правила за 
аудиовизуалния сектор. Приемам този медал като признание за 
работата ми в тази посока, но и като отговорност да продължа 
действията си за силен европейски творчески сектор. В момент, 
в който се решава бюджетът за следващия седемгодишен 
период, оставам ангажирана с отстояване на увеличението на 
средствата за творческия сектор, което предложих. 
Европейските творци го заслужават“, коментира българският 
еврокомисар Мария Габриел след получаването на медала. 
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Дружеството на авторите и композиторите в областта на 
драматичното изкуство е създадено от автори, обединени около 
знаменития френски писател и драматург Пиер дьо Бомарше 
преди близо 250 години. 

Годишните награди на дружеството са присъждани на автори, 
утвърдени и млади таланти в театъра, киното, телевизията, 
радиото, анимацията, интерактивното изкуство, танците. Извън 
наградите в отделните категории, организацията присъжда 
отделно специални медали на видни личности, доказали с 
работата си ангажимент с творческия сектор и допринесли за 
защитата на интересите на авторите. 

Източник: Sinor.BG 

 

У НАС ↓ 

Пчеларите ще бъдат 
компенсирани с 600 хил. лева за 
щети от растителна защита 
УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс 
в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските 
стопани в сектор „Пчеларство" за компенсиране на разходи, 
възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в 
следствие на проведени растителнозащитни мероприятия. 

    Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, 
смекчаване на 
последствията от 
отравянията и 
стабилизирането 

на засегнатите 
стопанствата. 

    Бюджетът ще 
бъде 

разпределен 
както следва: 

    • при подмор 
на пчелното 

семейство между 61 - 100% - 118 лв. за пчелно семейство; 

     • при подмор на пчелното семейство между 30 - 60% - 50 лв. 
за пчелно семейство. 

    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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Животновъдите ще получат 26,3 
млн. лева de minimis 

Ресурс от 26 
300 000 лв. 
по помощта 
de minimis 

утвърди 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” за животновъдите, 
отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. 
Така бюджетът на фонда, предвиден за „Държавни помощи“ се 
увеличава от 145 000 000 лв. на 171 300 000 лв. 

   На подпомагане подлежат стопани, подали заявления за 
директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били 
допустими за финансиране и да са получили субсидии за 
Кампания 2018 г. по ПНДЖ1 или по ПНДЖ3. Фермерите трябва 
да имат: 

    • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не 
повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска 
единица за Кампания 2018. 

   • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за 
подпомагане за Кампания 2018; 

    • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече 
от 15 декара постоянно затревени площи на животинска 
единица за Кампания 2018. 

   Подпомагането е разпределено както следва: 

     • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно; 

     • до 40 лв. за бивол до 250-то животно; 

     • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно; 

     • до 20 лв. за бивол от 250-то до 500-то животно; 

     • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 
животни; 

    • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-
малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 
декара постоянно затревени площи на животинска единица за 
Кампания 2018; 

    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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Изнесени приемни запознават 
малките фермери в 
Благоевградско с подмярка 6.3 

 

 

 

 

 

 

Областен информационен център – Благоевград стартира цикъл 
от информационни събития под формата на изнесени приемни в 
по-малките общини на територията на Благоевградска област. До 
19 юни експертите на центъра, съвместно с представители на 
Национална служба за съвети в земеделието, ще посетят 
общините Сатовча, Гърмен, Белица, Банско, Струмяни и Кресна. 
Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически 
лица, еднолични търговци и ЕООД. По време на изнесените 
приемни експертите ще предоставят информация за подмярка 6.3 
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
Подмярката вече беше обявена за обществено обсъждане и се 
очаква приемът на проектни предложения по нея да стартира до 

края на месец юни. Кандидат-бенефициентите ще могат да 
кандидатстват за европейско финансиране до 15 000 евро за 
всеки отделен проект. Освен с процедурата, посетителите ще 
бъдат запознати и с информационната система ИСУН 2020, чрез 
която, изцяло електронно става кандидатстването с проектни 
предложения. 

Предстоящата информационна обиколка е част от целите, 
заложени от Областен информационен център – Благоевград, а 
именно повишаване информираността и капацитета на 
гражданите от област Благоевград за възможностите за 
финансиране на проекти със средства от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. 

Източник: Агрозона 

Биопроизводителите получиха 
още 9 млн. лв. по мярка 11 
ДФ „Земеделие“ преведе още близо 9 млн. лв. (8 923 520 лв.) 
по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Плащане получиха 964 земеделски стопани с одобрени 
заявления по направление „Биологично растениевъдство““, 
„Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както 
и тези които са заявили повече от едно от гореизброените 
направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 
2014-2020 за Кампания 2018. 
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Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са 
регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за 

прилагане на 
мярка 11 

„Биологично 
земеделие“ от 
ПРСР 2014-2020 г. 
Подпомагането по 
мярката е във вид 
на годишно 

компенсаторно 
плащане за 

земеделски 
стопани, които 

доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата 
се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния 
бюджет. 

Миналата седмица 2 582 биопроизводители получиха близо 34,5 
млн. лв. (34 498 247 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от 
ПРСР 2014-2020 г. Общо до момента по мярката за кампания 
2018 са изплатени 43 421 767 лв. 

Източник:МЗХГ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

ХI-ти Национален събор на 
читалищата – гр. Бяла 

Община Бяла и НЧ 
”Пробуда 1928 г.“ – гр. 
Бяла, обл. Варна, 
организират ХI-ти 
Национален събор на 
читалищата в периода от 
18 до 22 юни 2019 
година. 

Съборът е мястото за среща на читалища от всички краища на 
България, място за представяне на най-доброто от вашата 
продукция, място за дебат по актуални читалищни проблеми. 

Каним Ви да се включите в Събора като доведете и представите 
най-добрите свои състави без жанрово ограничение – детски, 
женски, мъжки, смесени състави за всякакви изкуства; вокални 
групи; модерен балет, скечове и всички други нетрадиционни 
форми, които вие развивате и искате да покажете. 

Кога: 18 -22 юни 
Къде: гр. Бяла 
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XII Празник на черешата – гр. 
Кюстендил 

Заповядайте на 
„Празника на 
черешата” в град 
Кюстендил в края на 
юни. И тази година 
гости и жители на 
Кюстендил ще могат 
да опитат от различни 
сортове череши от 
околността. 

 

В „Празника на черешата” се празнува всичко черешово. Ще 
има всякакви черешови хранителни продукти, картини 
посветени на черешите, песни, кукли и много други вдъхновени 
от черешите джунджурии. 

Елате, хапнете черешово сладко и се позабавлявайте. 

Кога: 22 -23 юни 
Къде: гр. Кюстендил 
 

 

 

VIIНационален Фолклорен 
Фестивал „Пъстра шевица“ 

 
Заповядайте през юни в Червен бряг за VII Национален 
Фолклорен Фестивал „Пъстра шевица“. Изпълнителите могат да 
участват в два раздела: Автентичен фолклор(без конкурсен 
характер) и Обработен фолклор(с конкурсен характер). Ще има 
много песни, танци и награди. 

Организатори на фестивала са  Народно читалище „Никола 
Вапцаров 1908“ с подкрепата на Община Червен бряг. 

Кога: 22 юни 
Къде: гр. Червен бряг 
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Празник на лавандулата – 
Карлово 2019   

Заповядайте на Празника на Лавандулата, етерично-маслените 
растения и лечебните билки на Еньовден в Карлово и да се 
срещнете с с царица Роза и Лавандуловата фея. Това е празник, 
който има дълбоки корени, свързани с вярванията в чудодейната 
лековита и любовна сила на билките, в животворната сила на 
водата и обреди към култа на слънцето. 

В двора на Патева къща самодейци пресъздадат ритуала „Еньова 
буля“ и обичая „Жътва на Лавандула“. Минете за здраве през 
Еньовденския венец и си вземете китка за късмет и берекет. 
Могат да се опитат обредни питки, направени с мълчана вода, 
продукти от роза и лавандула, да се дегустира чай от лавандула, 
гюлова ракия и ликьор. 

Кога: 22 юни 
Къде: гр. Карлово 

Танцов фестивал „Хоро край 
Пирина“, Сандански 

 
Фолклорен танцов фестивал за деца и любители „Хоро край 
Пирина“ ще се проведе за пета поредна година на 22 и 23 юни 
2019 г. в прекрасния Летен театър на курортния град Сандански, 
изпълнен с красота, басейни и чист въздух. 

Целта на събитието е популяризиране и запазване на 
българския танцов фолклор! 

Фестивалът е с конкурсен характер. 

 

Кога: 22 юни 
Къде: гр. Карлово 




