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БРЮКСЕЛ↓ 

ЕС с нови мерки срещу недостига 
на вода за напояване 
ЕС предприема стъпки за установяване на минимални стандарти 
за безопасност, които да позволят повторното използване на 
водата за напояване в селското стопанство 

ЕС взема нови мерки за намаляване на риска от недостиг на 
вода за напояване на земеделските култури. Днес Съветът прие 
позицията си (общ подход) по регламент, който улеснява 
използването на градски отпадъчни води за напояване в 
селското стопанство, предават от пресцентъра на Съвета на ЕС. 

Тези нови правила ще способстват за адаптирането на Европа 
към изменението на климата. Регламентът, който е изцяло 
съобразен с кръговата икономика, ще подобри наличието на 
вода и ще насърчи нейното ефективно използване. 
Осигуряването на достатъчно вода за напояване на 
земеделските площи, особено при големи горещини и тежки 
суши, може да допринесе за предотвратяване на дефицита на 
селскостопански култури и недостига на храна. 

„Водата е ценен ресурс. Днешният ден е важен етап от 
въвеждането на нови правила, които ще ни позволят да 
рециклираме водата по начин, който е безопасен за хората и 
животните и благоприятен за околната среда. Целесъобразно е 

да бъдат определени хармонизирани минимални стандарти за 
качеството на водата и за мониторинг на съответствието, за да 
могат селскостопанските производители от ЕС да използват 
рециклирани води. Част от всичко това е да се поучим от опита 
на някои държави членки, които от десетилетия успешно 
използват повторно водата.“, каза министърът на водите и 
горите на Румъния Йоан Денеш. 

 

Няколко държави членки имат дълъг и успешен опит в 
повторното използване на водата за различни цели, 
включително за напояване в селското стопанство. Повторното 
използване е по-благоприятно за околната среда от 
алтернативни методи на водоснабдяване като пренос на водни 
ресурси или обезсоляване. Предложените нови правила ще 



2 
 

бъдат от голяма полза за региони, в които търсенето на вода все 
още превишава нейното наличие, независимо от превантивните 
мерки за намаляване на търсенето. Съществуващите правила на 
ЕС относно хигиената на храните продължават да се прилагат и 
се зачитат изцяло. 

В позицията си Съветът предоставя гъвкавост на държавите 
членки относно решението дали да използват такива водни 
ресурси за напояване, предвид големите различия между тях по 
отношение на географските и климатичните условия. Дадена 
държава членка може да реши, че е нецелесъобразно да 
използва рециклирани води за напояване в селското стопанство 
на цялата си територия или части от нея. 

Предложението съдържа стриктни изисквания за качеството на 
рециклираните води и за мониторинга върху него, за да се 
гарантира защитата на здравето на хората и животните и на 
околната среда. 

Държавите членки желаят да се гарантира, че изискванията, 
предвидени в регламента, продължават да се основават на най-
новите налични научни доказателства. Поради тази причина в 
него беше включена клауза, която задължава Комисията да 
направи оценка на необходимостта от преразглеждане на 
минималните изисквания за качеството на рециклираните води, 
въз основа на резултатите от оценката на прилагането на 
регламента или когато се налага поради новите научни и 
технически познания. 

Обща информация и следващи стъпки 

Европейската комисия прие предложението за регламент 
относно минималните изисквания за повторното използване на 
водата на 28 май 2018 г. като част от изпълнението на плана за 
действие за кръговата икономика. Европейският парламент прие 
позицията си по предложението на 12 февруари 2019 г. 

Постигнатият днес общ подход представлява мандата на Съвета 
за бъдещите преговори с Европейския парламент. Очаква се 
тристранните преговори да започнат по време на финландското 
председателство. 

Източник: Агрозона 

Двоен стандарт: ЕК установи разлика 
в състава на еднакви продукти 
Анализът е направен на почти 1400 хранителни стоки 
 

Европейската комисия публикува резултатите от 
общоевропейска кампания за тестване на хранителни продукти, 
които показват, че някои продукти се продават под еднаква или 
сходна марка, но имат различен състав. Според извършеното от 
Съвместния изследователски център проучване 9% от 
сравнените продукти са се различавали по състав, въпреки че 
лицевата страна на опаковката им е била една и съща. Други 22% 
от продуктите с различен състав са имали сходна лицева страна 
на опаковката, казват от институцията, а при използването на 
еднаква или сходна опаковка на продукти с различен състав не се 
наблюдават географски тенденции е още изводът на ЕК. 
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Анализът е направен на почти 1400 хранителни продукта в 19 
държави от ЕС, сред които България, Германия, Гърция, Дания, 

Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, 
Нидерландия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция, 
Хърватия и Чехия. 

Публикуваният днес доклад ще предостави по-добра основа за 
обсъждане на разликите в качеството в ЕС. Същевременно са 
необходими по-нататъшни стъпки за подобряване на 
представителността на анализа и за по-добро разбиране на 
връзката между състав и качество. 

България бе част от европейското изследване, като за 
проучването на Съвместния изследователски център тя 
предостави 95 продукта в различни групи. 

Източник: Агрозона 

Мария Габриел: Ролята на 
европейските регулатори е 
ключова в борбата с 
дезинформацията 
Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество 
Мария Габриел откри в Братислава годишното пленарно 
заседание на Групата на европейските регулатори за 
аудиовизуални медийни услуги ERGA, съобщиха от българското 
представителство на ЕК. Дебатът се фокусира върху новата, по-
голяма роля на независимите регулатори след 
преразглеждането на директивата за аудиовизуалните 
медийни услуги. Групата на регулаторите обсъди с комисаря и 
доклад за изпълнение на ангажиментите, които поеха по 
отношение равенството между половете в медиите. 

На оценката им за случаите на дезинформация по време на 
европейските избори бе отделена специална сесия. 

„Намираме се в повратен момент. Успешното транспониране на 
преразгледаната Директива за аудиовизуалните медийни услуги 
върви ръка за ръка с по-отговорната роля на регулаторите. 
Диалогът между регулаторите е много важен за прагматичното 
прилагане на директивата във всички държави членки“, заяви 
Мария Габриел. 
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Българският еврокомисар постави на обсъждане с 
регулаторите и въпроса за борбата срещу дезинформацията, 
който е на челно място в дневния ред на европейските 
институции. „Наясно сме, че това е ново поле за някои от 
регулаторите. Наясно сме също така, че участието на 
регулаторните органи в процеса на наблюдение изисква не само 
време и ресурси, но и амбиция и творчество. 

Борбата срещу 
дезинформацията дава 
възможност на 

гражданите 
за критичен поглед 
върху медийното 
съдържание. По тази 
причина в 

преразгледаната 
директива за първи път 

са включени правни задължения за държавите членки и 
платформите за споделяне на видео по отношение на медийната 
грамотност. В целия този процес регулаторите трябва да имат 
важна роля“, наблегна Мария Габриел. 

Специално внимание беше обърнато и на въпроса за ролята и 
представителството на жените в аудиовизуалния сектор. По 
искане на българския еврокомисар, групата на европейските 
медийни регулатори направи проучване за представителството 
на жените в медиите, стереотипите в представянето на техния 
образ в рекламата, както и за добрите практики. 

Данните, които залегнаха в доклад на Европейската платформа 
на регулаторите, показаха, че жените понастоящем са по-слабо 
представени в аудиовизуалната медийна индустрия от мъжете. 
В резултат на това, редица регулатори се ангажираха да работят 
за по-добро представителство на жените в аудиовизуалния 
сектор. Мария Габриел поиска следващия доклад на групата с 
препоръки за действие да бъде представен през октомври. 

Източник: Sinor.BG 

С 12 млн. евро повече получават 
страните членки за финансиране 
на пазара на пчелни продукти за 
2020-2022 г. 
Европейската комисия ще предостави 120 млн. евро през 
следващите три години за подобряване на условията за сектора 
на пчеларството и за пускането на пазара на техните продукти. 
Тези средства в допълнение с подпомагане в същия размер от 
националните бюджети на държавите членки, ще се предоставят 
чрез националните програми в областта на пчеларството, 
започващи на 1 август 2019 г. и завършващи на 31 юли 2022 г. 
Това е увеличение с 12 млн. евро в сравнение с помощта, 
предоставена на ЕС за периода 2017—2019 г. (108 млн. евро). 

На 14 юни 2019 г. Комисията публикува в Официален вестник на 
ЕС Решение за изпълнение  (ЕС) 2019/974 за одобряване на 



5 
 

националните програми, представени от държавите членки 
съгласно Регламент 1308/2013, за подобряване на 
производството и търговията с пчелни продукти. 

Освен подобряване на 
техническият 

капацитет, мерките 
включват и обучение 
на пчеларите, 
подкрепа за започване 
на пчеларски бизнес, 
борба с паразити и 
болести, и 
изследвания или 

мерки за подобряване на качеството на меда. В рамките на 
тригодишния период на националите програми Испания усвоява 
най-голям дял от европейското подпомагане в сектора (повече 
от 16,8 млн. евро за три години), следвана от Румъния (15,6 млн. 
евро), Полша (почти 12 млн. евро) и Италия (10,5 млн. евро). 

За България средствата от ЕС по Националната програма по 
пчеларство 2017-2019 г. са 3,65 млн. евро, като заедно с 
финансирането от националния бюджет в същия размер, общият 
бюджет по програмата е 7,3 млн. евро. 

Подпомагането се осъществява чрез следните мерки: Мярка А – 
Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари; Мярка Б 
– Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу 
вароатозата; Мярка В – Рационализиране на подвижното 
пчеларство; Мярка Г – Мерки за подпомагане на лабораториите 
за анализ на пчелните продукти; Мярка Д – Мерки за подкрепа 

на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз; 
Мярка Е – Сътрудничество със специализирани органи за 
осъществяването на практика на приложните изследователски 
програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“. 

За периода 2020-2022 г. подпомагането от ЕС е 4,9 млн. евро. 

Източнк: МЗХГ 

Новини от Съвета по селско 
стопанство и рибарство 
Да се знаят резултатите от преговорите по Многогодишната 
финансова рамка преди да се формулира окончателната 
позиция за развитието на Общата селскостопанска политика 
(ОСП) след 2020 г., поискаха част от министрите на земеделието 
по време на Съвета по селско стопанство и рибарство, проведен 
на 18 юни в гр. Люксембург. 

На срещата румънското председателство на Съвета на ЕС 
представи доклад относно състоянието на преговорите по трите 
основни регламента, които имат отношение към новата ОСП- 
регламент за стратегическите планове, регламент за обща 
организация на пазарите и хоризонтален регламент. 

Комисар Фил Хоган предупреди категорично, че Комисията няма 
да приеме намаляване на амбицията за подобряване на 
околната среда за новата ОСП. Новият модел на прилагане 
предлага достатъчна гъвкавост на държавите членки, подчерта 
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Хоган. Някои делегации подкрепиха предложението на 
Комисията по отношение на „зелената архитектура“, както и 
задължителното за държавите членки прилагане на еко-схеми 
по Стълб 1. 

Други делегации приветстваха предложенията на румънското 
председателство за опростяване на правилата за „зелената 
архитектура“ и предварителната условност за околната среда, 
като подкрепиха доброволното прилагане на еко-схемите от 
държавите членки по Стълб 1. 

 

По няколко 
важни теми 

разговорите 
трябва да 

продължат: 
изравняване 

на директните 
плащания; 

„таваните“ на 
плащанията и 

предварителните екологични условия. Изразено беше мнение, 
че е необходимо да продължи дискусията по отношение на 
дефиницията за „истински фермер“, по „зелената архитектура“ и 
предварителната условност. Част от делегациите подкрепиха 
предварителната условност да се спазва от всички фермери, 
включително и от дребните фермери. Някои държави-членки 
заявиха, че е неизбежно да не се прилага преходен период и 
изразиха мнение, че правилата за преходния период трябва да 

бъдат обсъдени „възможно най-бързо“. Някои делегации се 
изказаха в подкрепа на запазване на размера на бюджета на ОСП 
след 2020 год. за „ЕС с 27 държави-членки“. Една част от 
министрите призоваха за увеличение на бюджета за обвързана 
подкрепа, като в същото време други силно критикуваха този тип 
подпомагане, който според тях предизвиква нарушение на 
конкуренцията на пазара. 

България подчерта някои от основните си  приоритети в 
продължаващите дискусии относно завишената обвързана 
подкрепа, запазване на преходната национална помощ, 
изключването на дребните земеделски производители от 
условността за получаване на директни плащания, както и 
доброволно прилагане на еко-схемите от държавите-членки. 

На заседанието на Съвета на министрите на ЕС по земеделие и 
рибарство на 18 юни беше представен и доклад с резултати от 
международен конгрес „Зелената архитектура“ на ОСП след 
2020 г. 29-31 май 2019 г.. Основен фокус по време на събитието 
беше поставен върху бъдещите еко-схеми в ОСП в следващия 
период. Представените идеи включваха практики като: ротация 
на културите на ниво парцел; диверсификация на културите на 
ниво стопанство (3-5 култури); диверсификация на културите – 
повече от 5 култури в стопанството; прилагане на зимна 
растителна покривка между основните култури; 
мултифункционални ивици с подходяща растителност 
(медоносни растения, билки, цветя, растения подходящи за 
опрашителите) по края на стопанството; редуване на ивици 
билки и цветя с обработваема земя. 

Източник: Ruralnet.bg 
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У НАС ↓ 

Националната селска мрежа 
предоставя информация за 
предстоящите приеми по ПРСР 
2014-2020 г. по време на Празника 
на черешата в Кюстендил 
За първи път по време на тазгодишния Празник на черешата, 
експерти от  Националната селска мрежа (НСМ) предоставят най-
актуалната информация за възможностите за подпомагане на 
земеделските производители по Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът 
на земеделието, храните и горите Лозана Василева при 
официалното откриване на празника в Кюстендил. Тя допълни, 
че посетителите могат да научат за предстоящия прием по 
подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално 
сътрудничество между участниците във веригата за доставки“. 
„Разяснения за допустимостта и прилагането ще бъдат дадени 
също за подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за 
малките стопанства“, допълни заместник-министър Василева. Тя 
каза още, че Мрежата е партньор на Министерство на 
земеделието, храните и горите в диалога и работата с всички 
заинтересовани страни по ПРСР. 

Лозана Василева изтъкна, че празникът на черешата е един от 
най-големите овощарски празници в страната. „Не случайно 
именно в Кюстендил се намира Институтът по овощарство, в 

който се 
изпитват и 
създават нови 
още по-
устойчиви и 

плодоносни 
сортове“ каза 
още заместник-

министър 
Василева. По 
думите й, през 
тази година 

площите с череши за реколтиране са над 16 000 дка. „През 
миналата година само в района на Кюстендил са произведени 6 
250 тона, от които за прясна консумация са били насочени към 
пазарите над 35% и около 60%  за преработка. В този район се 
намират близо 20% от всички черешови масиви в страната”, 
допълни още тя. 

По време на посещението си в Кюстендил, д-р Лозана Василева 
разгледа и изложбата-базар на череши, заедно с официалните 
гости на празника-Белоградчишкият епископ Поликарп, 
Адрианополският епископ Евлогий, г-н Дун Сяодзюн - посланик 
на Китайската народна република, народният представител 
Кирил Калфин и кметът на Кюстендил Петър Паунов. 

Източник: Агрозона 
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Танева: От края на юли месечно 
ще информираме фермерите за 
бъдещата ОСП 

Координационна група към министерство на земеделието всеки 
месец ще дебатира с бранша по новата Обща селскостопанска 
политика (ОСП), като първото заседание ще се проведе още в 
края на юли. Това съобщи министърът на земеделието Десислава 
Танева на среща със земеделски производители в Бяла Слатина, 
където в края на миналата седмица се проведе поредната жътва 
на ръж, част от европейската инициатива „Хляб на мира“, 

организирана от Националната асоциация на 
зърнопроизводителите. 

Срещите с бизнеса се планира да се провеждат всеки месец, като 
оперативният ръководител и членовете на групата ще бъдат в 
непрекъсната връзка с бранша. Целта е да се предприемат най-
полезните и адекватни мерки в процеса по изготвянето на 
документите по новата ОСП. „Искам заинтересованите страни 
да са убедени, че има достатъчно откритост по темата“, допълни 
Танева. 

Като припомни, че на ниво ЕК все още няма споразумение по 
многогодишната финансова рамка за следващия програмен 
период, Танева още веднъж заяви, че се очаква то да бъде 
постигнато до края на годината. След това ще се пристъпи към 
финализирането и приемането на трите регламента, които ще 
определят правилата по новата ОСП. 

Досега оформената българска позиция по отношение на таваните 
на плащанията гласи, че те трябва да са въпрос на национално 
решение, като се запази или увеличи процентът на обвързаната 
подкрепа, както и да се запази националната преходна помощ. 

Танева съобщи още, че стратегическият анализ, който се изготвя 
от Института по аграрна икономика, се доработва и в края на този 
месец ще бъде представен. 

 

Източник: Sinor.BG 
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Младите земеделски стопани 
получиха над 3,47 млн. лева за 
Кампания 2018 
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 3 476 695 лева на 4 137 

фермери по 
Схемата за млади 
земеделски 
стопани (МЗС) за 
Кампания 2018 г. 
     Изискванията 
за допустимост 
по схемата са 
определени в чл. 
15 на Наредба 3 

от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за 
директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски 
стопани на възраст до 40 години към годината на първото 
подаване на заявление по СЕПП, които имат придобити 
професионални умения в областта на селското стопанство и 
чието стопанство е създадено преди не повече от 5 години преди 
първото заявяване на схемата МЗС. 

     Подпомагането за Кампания 2018 е под формата на годишно 
плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по 
Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и представлява 50 % 
от размера на плащането на хектар по СЕПП. 

     За сравнение, за Кампания 2017 бяха изплатени 1,42 млн. лева 
на 3 400 стопани, като плащането представляваше надбавка от 
25% от подпомагането на хектар по СЕПП. 

Източник: ДФ „Земеделие“ 

Животновъдите кандидатстват от 
28 юни по схемата de minimis 
От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на документи 
по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи 
крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с 
Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ от 

17.06.2019 г. 
Документи 

ще се 
подават 

лично или 
чрез 

упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по 
постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление 
за юридическите лица. 
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     Общият размер на отпусната помощ е 26,3 млн. лева. От нея 
могат да се възползват стопани, които са подали валидно 
заявление за директни плащания за 2019 г. Земеделските 
стопани се подпомагат за допустимия брой животни за Кампания 
2018 г. по схемите за директни плащания. 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 251-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. 

     Ползвателите на помощта трябва да имат и актуална 
регистрация като земеделски стопани, да нямат изискуеми 
задължения към ДФ „Земеделие“, да не са в открито 
производство за обявяване в несъстоятелност, да не са обявени 
в несъстоятелност или ликвидация. 

     Общият размер на помощите de minimis за един земеделски 
производител, както и за едно и също предприятие, не може да 
надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) 
за период от три бюджетни години (2017 – 2019). 

     След обобщаване на приетите заявления ДФ „Земеделие“ ще 
определи размера на помощта за всеки бенефициент. Помощта 
ще бъде изплатена на стопаните до 9 август 2019 г. 

Източник: ДФ „Земеделие“ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Събор на народното творчество 
“Бабан” 2019 

За 47-и път в края на 
юни на връх Бабан се 
събират любителите на 
българския фолклор. 

В събора на народно 
творчество „Бабан” 
участват стотици 
самодейци от 17 
читалища в общината. 
Във фолклорната 

програма се включат певчески групи за автентичен и обработен 
фолклор, индивидуални изпълнители, оркестъри за народна 
музика, детски фолклорни групи. Традиционен балканджийски 
хумор е част от програмата. 

Организатори на събитието са Община Севлиево и Народно 
читалище “Светлина – 1928“. 

Кога: 29 юни 
Къде: Връх Бабан, Севлиево  
 

 

Фестивал на рибата, Козлодуй 
Фестивалът на рибата в 
Козлодуй се провежда 
по повод на Световния 
ден на риболова 
и Международния ден 

на 
река Дунав. Празникът 
е с участието 
на рибари и 

пенсионерските клубове от община Козлодуй и населените 
места. На фестивала е поканен известен гост-готвач. По време на 
празника са предвидени демонстрации на риболовни и кулинарни 
умения. Провеждат се различни кулинарни състезания и съревнование 
за най-добър рибар. 
 
Кога: 28 -29 юни 
Къде: Ботев парк, Козлодуй  
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IX Капански събор – Разград 
Деветото издание на 
Капанския събор ще се 
проведе през юни в 
местността „Пчелина”, 
Разград. Амбициите на 
общинската 
администрация е през 
следващите години 

съборът да стане регионален с продължителност два или три 
дена и в него да участват състави от други етнографски групи. 
Изявите на сцената ще бъдат съпътствани с детска работилница, 
спортни игри за деца и родители и кулинарна изложба. 

Община Разград осигурява безплатен транспорт за хората, които 
искат да посетят събитието на Пчелина. 

Разписание на автобусите: 
От Автогара Разград автобусите ще потеглят с начални часове: 
9.30 ч.; 12.00 ч.; 17.00 ч.; 20.00 ч. 
Часовете на отпътуване от спирка „Колибите” /обръщало/ са 
в:  10.30 ч.; 13.00 ч.; 18.00 ч.; 21.00 ч. 

При лошо време съборът ще се проведе от 11 ч. в залата на 
Общински културен център. 

Кога: 29 юни 
Къде: гр. Разград  

Събор „Песни и танци от слънчева 
Добруджа” 

По време на 
фолклорния 

събор 
„Песни и 
танци от 

слънчева 
Добруджа“ 

се открива 
„Алея на 

занаятите“. 
51-то издание на Празника на народното творчество се 
провежда в местността „Славната канара“ край село Дебрене в 
края на юни и е част от Националния културен календар. 
„Алеята на занаятите“ събира майстори на народни носии, на 
традиционни за българския бит инструменти и съдове, накити и 
украшения, сувенири, дърворезби, кожени и керамични изделия 
и други. На събора земеделски производители от региона 
предлагат собствена продукция. 
 

Кога: 30 юни 
Къде: с. Добрене  
 

 




