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БРЮКСЕЛ↓
Копа-Коджека: Увеличението на
големината на Комисията по
земеделие в ЕП показва
важността на сектора

Увеличението на местата в ЕП показва важността на темите,
разглеждани в рамките на тази Комисия, посочи в изявление
генералният секретар Пекка Песонен. Г-н Песонен изрази
надежда, че избраните членове на ЕП ще работят заедно, с цел
да
направят
европейското
селско
стопанство
поконкурентоспособно и по-жизнеустойчиво.
Копа-Коджека също така приветства преизбирането на
значителен брой членове на Комисията от предишния
парламент, като счита, че това ще допринесе за по-нататъшното
продължаване на работата, включително по отношение на
бъдещата ОСП. Новата Комисия по околна среда на ЕП има общо
76 члена, следвани от Промишленост, изследвания и енергетика
– 72 члена и Външни работи – 71 члена.
Източник: Агрозона

ЕС превежда на ДФЗ близо 9 млн.
евро за юни 2019 г.
Увеличението на броя на местата в Комисията по земеделие и
развитие на селските райони към Европейския парламент от 46
на 48 илюстрира стратегическото значение на селското
стопанство. Това каза Пекка Песонен, генерален секретар на найголямата в Европа фермерска лобистка организация Копа
Коджека, предава ruralnet.bg.

Сума в размер на 8 989 009 евро ще бъде изплатена на България
за разходи, извършени от Разплащателната агенция за месец
юни 2019 година. Това беше гласувано на заседание на Комитет
по селскостопански фондове, което се проведе на 19 юли 2019 г.
в Брюксел, на което държавите членки дадоха положително
становище по проекторешение за изпълнение на Комисията
относно месечните плащания по Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за разходите, извършени от
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разплащателните агенции на държавите членки за месец юни
2019 година.

Експерти от ЕК се включват в
борбата с АЧС в България

На заседанието също беше гласувано с положителен вот
решение за изпълнение на Комисията относно уравняване на
сметките на българската разплащателна агенция Държавен фонд
„Земеделие“ по отношение на разходите, финансирани от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР). Разходите са за последната година на изпълнение на
програмния период на ЕЗФРСР 2007-2013 г. от 16 октомври 2014
г.до 31 декември 2015 г.).

Ветеринарни експерти от Европейската комисия пристигат днес
в България. Инспекторите ще проверят правилни и навременни
ли са мерките, които страната ни взима срещу
разпространението на Африканската чума по свинете.

Приетата сума за уравняване за България възлиза на 788 244 802
евро.

Страната ни е поискала финансова помощ от Европейския съюз
за справяне с епидемията.

Източник: ruralnet.bg

Източник: Агрозона

Над десет вече са районите у нас, в които са констатирани
огнища на заразата. Вече започна евтаназията на 17 000 прасета
в свинекомплекса в русенското село Николово, предава БНТ.
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В ЕК ще бъдат инициирани дебати
за „задните дворове“ в Източна
Европа

заразно за хората. Покупката от регламентирани обекти е
гаранцията за това, че ние ще консумираме качествена
продукция“.
Изключително важно е да бъдат информирани хората и да
осъзнаят сериозността на проблема. Ветеринарните служби се
сблъскват с много трудности на терен, с неразбиране от
обикновения стопанин, че неговото лично стопанство с две
домашни свине може да бъде причинител на тази зараза. На част
от тях разбирането им е как да укрият тези домашни свине да не
бъдат евтаназирани, отколкото разбирането, че това е един
основен източник на зараза, коментира Танева.

В ЕК ще бъдат
инициирани
дебати
за
„задните
дворове“
в
Източна
Европа. Това
съобщи
министърът на
земеделието,
храните и горите Десислава Танева. Личните стопанства са тема
не само в България, но и в не малка част от Европа. Това са и
основните преносители на Африканската чума по свинете.
Мерките и проблемите са едни и същи за всички страни, в които
има такъв тип отглеждане – стои проблемът с евтанизирането и
неотглеждането на домашна свиня за известен период от време,
тъй като там няма мерки за биосигурност и няма как да има.

У НАС ↓

Министър Танева увери, че БАБХ проверява редовно
магазинната мрежа. „След установяването на първото огнище,
което обявихме всяка партида на свине, която влиза в кланица
се проверява за АЧС, така че месото да бъде сигурно.
Заболяването е изключително опасно икономически. То не е

Предвиждаме повече европейски средства и подкрепа от всички
оперативни програми за развитие на регионите през следващия
програмен период 2021 – 2027 г. Това каза заместникминистърът на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова по време на стратегическа консултация с

Източник: Агрозона

Повече средства за развитие на
регионите до 2027 г.
Регионалните съвети за развитие с определяща роля за найважните проекти за населените места
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представители от публичния и неправителствен сектор
от Югозападния район. Инициативата се изпълнява по
сключеното споразумение между МРРБ и Международната
банка за възстановяване и развитие.
Заместникминистър
Николова
напомни, че
с 8% ще се
увеличи
бюджетът от

европейските фондове, с който ще разполага страната за
периода 2021 – 2027 г. Приоритет за правителството през него
ще бъде търсенето на възможности за намаляване на
междурегионалните и вътрешнорегионалните дисбаланси и
увеличаване на икономическата активност, пряко обвързана с
повишаване стандарта на живот на хората. „Новият ни подход
ще позволи регионите да се развиват на база своя потенциал,
природни ресурси и дадености, включвайки по-голям
брой заинтересовани страни в подготовката, одобрението и
изпълнението на проектите, коментира тя.
Зам.-министърът допълни, че се разработват и нови
стратегически документи за регионално развитие на
национално, регионално и общинско ниво. До края на годината
ще бъде актуализирана Националната концепция за
пространствено развитие, в която ще бъдат посочени

националните приоритети. За районите от ниво NUTS 2 се
изготвят регионални схеми за пространствено развитие. В тях ще
се идентифицират основните приоритети и нужди на района
спрямо географските дадености, ресурси, социални и
икономически аспекти. Общините ще трябва да разработят нови
Общински планове за развитие, където да е заложена ясна визия
за развитието им до 2027 г.
Планира се и промяна в Регионалните съвети за развитие, които
ще се обособят като регионални структури, които да
осъществяват предварителна селекция на проектите. Като
регионален орган те ще имат възможността да приоритизират
коя инвестиция е по-важна за населението и региона.
Предвижда се регионалните съвети да предоставят писма за са
разработили общо четири варианта за промяна на функциите и
отговорностите им, които ще бъдат обсъждани на
всички стратегически консултации в страната. подкрепа на
кандидат-бенефициентите по програмите за териториално
сътрудничество. Експертите на Световната банка
За общините от Югоизточния район срещата ще е на 22 юли в
Бургас. На 23 юли в Областна администрация Разград е с
общините от Северен централен район, а на 24 юли в Търговище
ще е консултацията за Североизточен район. На 26 юли в Смолян
е предвидена среща със заинтересованите страни от Южен
централен район.Неправителствените организации, бизнесът и
обществените групи могат да се включат със свои предложения
и на e-mail: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg, съобщават от
пресцентъра на МРРБ.
Източник: Агрозона
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Министър Танева ще открие
първата дискусия с бранша за
новата ОСП 2021-2027 г.

В рамките на дискусията ще бъде представена актуална
информация за хода на преговорния процес.В срещата участие
ще вземе и Йоаким Руквид,президент на германската асоциация
на фермерите и президент на КОПА.
Събитието ще се проведе от 10:00 часа в зала „Европа“ на хотел
Рамада.
Източник: МЗХГ

Завишена екологична условност
ще има за всички бенефициенти
по Първи стълб на ОСП

Утре, 25 юли 2019 г., (четвъртък), министърът на земеделието,
храните и горите Десислава Танева ще открие първата дискусия
с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 20212027 г. По време на срещата ще бъде представена
новосформираната Координационна група за изготвяне на
Стратегически план за ОСП към МЗХГ и механизмът за
комуникация със заинтересованите страни.

Завишена екологична условност ще има за всички бенефициенти
по Първи стълб на Общата селскостопанска политика след 2020
г. Това каза Мария Христова, координатор по ОСП в
Министерство на земеделието, горите и храните, по време на
дискусия в София на тема „ОСП 2021-2027“. Събитието е
организирано от Национална селска мрежа и Министерството на
земеделието, храните и горите.
„Сега има изискване за диверсификация на културите, което ще
бъде премахнато, но ще има изискване за сеитбооборот.“,
посочи Мария Христова. Схемата за агроекология ще надгражда
минималните изисквания, допълни тя, и призова: „Очакваме
мненията и предложенията на земеделския сектор за промените
в тази схема“, съобщава ruralnet.bg.
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В новата зелена архитектура Европейският съюз иска всички
площи, дори да не се ползват за земеделие, да се поддържат в
добро екологично състояние, посочи още експертът.

Източник: Агрозона

Общата селскостопанска политика
на ЕС ще става все по-зелена
Общата селскостопанска политика на ЕС ще става все по-зелена.
Това каза Йоахим Руквид, президент на германската асоциация
на фермерите и президент на европейската фермерска
организация КОПА, по време на дискусия в София на тема „ОСП
2021-2027“. Събитието е организирано от Национална селска
мрежа и Министерството на земеделието, храните и горите.

КОПА подкрепя доброволното прилагане на зелените мерки, но
те трябва да бъдат направени така, че да може да се спазват от
селските стопани, според Йоахим Руквид. По думите му
обсъждането на екологизирането на ОСП вече е започнало в
Германия, съобщава ruralnet.bg.

Според него е необходимо политическо одобрение за
екологизирането на ОСП 2021-2027. „България като държава, в
която селскостопанският сектор е основна част от икономиката,
трябва да направи така, че да се чуе гласът й. Необходимо е да
се създадат предпоставки за развитие на земеделие за
следващите поколения.“, каза още Йоахим Руквид.
Днешната среща е част от ангажимента на министерство на
земеделието за прозрачност в процеса по създаването на
националния стратегически план във връзка с Общата
селскостопанска политика.
Източник: Агрозона
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Министър Танева: Важно е да се
обединим около основните
национални цели и приоритети,
за да бъдат заложени в новата
ОСП
„Важно е да се
обединим
около
основните
национални
цели
и
приоритети, за
да
бъдат
заложени
в
новата Обща селскостопанска политика“. Това каза министърът
на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на
първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска
политика (ОСП) 2021-2027 г. Тя допълни, че интересите са
разнопосочни и трябва всички да защитаваме приоритетите на
България, за да бъдат заложени в програмирането.
„Днешната среща е предварително обявена при встъпването ми
в длъжност като министър и е част от прозрачната политика

на Министерството, както и ангажиментът, който поех към Вас
за открит дебат за бъдещето на ОСП“, посочи министър Танева.
Тя уточни, че срещите ще бъдат регулярни в зависимост от
напредъка по преговорите. По отношение на законодателния
процес в Европейската комисия, министърът на земеделието
коментира, че SWOT-анализите са първата стъпка, която трябва
да бъде направена от страна на България. „Възложили сме на
Аграрния университет в Пловдив и на Университета за
национално и световно стопанство да изготвят другите два
анализа - за околната среда и селските райони. Очакваме те да
бъдат готови в края на годината. Без тях не можем да започнем
работа по националния стратегически план“, обясни министър
Танева. По думите й провеждане на втора подобна среща, на
която да се представи напредъкът по програмирането, може да
се организира до края на годината, предвид предварително
заявените от ЕК срокове за приемане на Многогодишната
финансова рамка и графикът за финализиране на анализите.
По време на срещата, Десислава Танева представи
новосформираната Координационна група за изготвяне на
Стратегически план за ОСП към МЗХГ и механизмът за
комуникация със заинтересованите страни. Ръководител на
звеното е Мария Христова, а в състава са включени заместникминистърът на земеделието, храните и горите Вергиния
Кръстева, както и експерти от отделните ресори. „Възложихме
тази отговорна задача на хората, които са най-креативни и с найдобрия капацитет, за да защитят Вашите интереси“, категорична
бе министър Танева. Тя каза още, че на срещата присъстват и
експерти от Постоянното представителство на Българя в
Брюксел, които ще са отговорни за съответните теми. „Надявам
се днешната среща да премине в конструктивен диалог и да се
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разсеят съмненията, които витаят в земеделската общност, че се
прави нещо което не е видно. Ще получите и информация до
къде са стигнали останалите държави-членки“, допълни
министърът на земеделието.
В срещата участва и Йоаким Руквид, президент на германската
асоциация на фермерите и президент на КОПА. С него министър
Танева вчера проведе среща по отношение позициите, които
страната ни отстоява в ЕС. "Винаги сме работили добре с
Германия и се надявам се, че той ще направи всичко възможно
в идващите дебати да получим необходимата подкрепа", каза
още министър Танева.

сключени по втората покана за подаване на проектни
предложения по Програмата, предават от пресцентъра на МРРБ.
Общо 23 проектни предложения стартират своята реализация с
осигуреното финансиране, а до дни ще бъдат подписани още 11
договора, уточни зам.-министър Николова. В рамките на
първата покана за набиране проекти бяха сключени 43 договора
за 10 млн. евро, 41 от които вече са изпълнени, съобщи още тя.

Източник: МЗХГ

Нови 10 млн. евро за устойчив
туризъм и околна среда по
границата с Турция
Нови 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион
между България и Турция в проекти за опазване на околната
среда и развитието на устойчив туризъм. Те се отпускат
по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП
България – Турция 2014 – 2020 г. На церемония в
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството заместник-министър
Деница
Николова
и заместник-министърът на външните работи на Република
Турция Фарук Каймакчъ връчиха договорите на бенефициентите,

„Това е една много важна програма за трансграничните региони,
защото с ресурс от 28 млн.евро ние съвместяваме нашите усилия
в партньорства, за да направим по-защитима околната среда, да
смекчим щетите от природни бедствия, да щадим ресурсите си
и да развиваме и съхраним културно-историческото си
наследство“, отбеляза зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че
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в рамките на обявените покани за набиране на проекти са
подадени 325 предложения, което е ясен индикатор за
разпознаваемостта на Програмата и големия интерес от
бенефициентите от пограничните региони.
„Днешното събитие е от изключителна важност за постигането
на крайната цел на Програмата. На първо място, защото
средствата се предоставят на най-качествените проекти в полза
на хората от региона. Всеки от тях ще допринесе за развитието и
опазването на общия трансграничен регион“, каза още
Николова. Тя обърна внимание, че се намираме се в ключова
година за европейските фондове и Интеррег програмите, в която
трябва да бъде осигурен висок темп на изпълнение на текущите
програми с поглед към бъдещите такива и полагане на основите
за успешното им стартиране. „Целта ни за следващия програмен
период е да осигурим стратегически подход, базиран на
специфичните нужди на трансграничния регион, който да
увеличи ефективността от кохезионната политика и да има пряк
ефект за икономическото развитие. През есента ще стартираме
диалог с всички заинтересовани страни за бъдещата рамка и
инвестициите след 2020 г.“, каза още заместник-министърът.
Зам.-министър Фарук Каймакчъ поздрави бенефициентите за
успешните проекти. „В Турция имаме поговорка, че съседа има
нужда дори от пепелта на комшията си. Затова ние отдаваме
голямо значение на близките си отношения с България. До тук
ние изпълняваме по най-добрия и хармоничен начин
програмата за трансгранично сътрудничество вече 10 години.
Благодаря на всички, които имат принос в прилагането на
програмата. Проектите ще имат пряк принос за развитието и
благоденствието на градовете, в които се намираме, и ще развие

връзките между двете държави“, каза зам.-министър Каймакчъ.
Той посочи, че в бъдеще програмата трябва да продължи да
подкрепя развитието на туристическия сектор, транспортните
връзки и проекти, които дават решение на проблемите е
развитието на градовете в граничните области.
Програмата Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020,
насочена към укрепване на капацитета на капацитета за
трансгранично сътрудничество, обхваща областите Бургас,
Ямбол и Хасково за територията на Република България и
провинциите Одрин и Къркларели на територията на Република
Турция. Общият размер на средствата в настоящия програмен
период е почти 30 млн. евро.
Източник: Агрозона

ОСП 2021-2027 г. цели
обединяване на Първи и Втори
стълб в един общ Стратегически
план
Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. цели
обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически
план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните
плащания и развитието на селските райони. Това стана ясно по
време на първата дискусия с бранша за новата ОСП, в която
участие взеха министърът на земеделието, храните и горите
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Десислава Танева и трима от заместниците й –Вергиния
Кръстева, д-р Лозана Василева и д-р Янко Иванов. На събитието
присъстваха и ръководителят на координационна група за
изготвяне на Стратегически план за ОСП към МЗХГ Мария
Христова, служители от Постоянното представителство на
България в Брюксел Марина Бракалова и Георги Ралчев,
изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“
Васил Грудев, директори на дирекции към Министерството. В
срещата участва и Йоаким Руквид, президент на германската
асоциация на фермерите и президент на КОПА.

По време на дискусията стана ясно, че основните цели на ОСП
2021-2027 г. са интелигентно, устойчиво и диверсифицирано
селско стопанство, грижи за околната среда и климата и
социално-икономическо укрепване на селските райони.

Реформата за ОСП не може да бъде завършена преди да се
финализират преговорите по Многогодишната финансова рамка
след 2020 г. След приемане й не по-рано от края на тази година,
ще бъде ясен и окончателният бюджет за нея. Комисията по
земеделие и развитие на селските райони на ЕП отлага
решението си дали да приеме доклада от състава на Комисията
по време на стария Парламент за месец септември 2019 г.
Една от основните теми към момента е проектобюджетът на ОСП
след 2020 г.. Предвижда се парите от Европейския фонд за
развитие на селските райони да бъдат по-малко за сметка на
националното финансиране. Но това не засяга само страната ни,
а всички държави членки като цяло. По отношение на
директните плащания, един от най-важните моменти касае
сближаване нивата на плащанията между държавите членки,
или т.н. външна конвергенция. Правилото е в рамките на
следващия седемгодишен период парите за директни плащания
постепенно да нарастват, докато се покрие 50% от разликата
между настоящото национално ниво и нивото от 90% от
средното за ЕС. Тази разлика не е голяма за страната ни. Редица
държави членки, включително и България, заявиха че таваните
на директните плащания следва да бъдат определени на
национално ниво и да бъдат доброволни, за да се осигури
ефективна приложимост. С оглед заложеното сближаване на
плащане на единица площ в ЕС, предварителните изчисления на
средствата за бъдещия програмен период (2021-2027
г.) показват прогресивно увеличение на средствата за
директните плащания за България до 2027 г. с около 0.7 % (5,3
млрд за настоящия период в сравнение с 5,7 млрд за бъдещия
период).
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До момента от началото на преговорния процес, България е
подкрепила две декларации на групи държави членки, които
настояват за запазване на настоящето ниво на подпомагане от
ЕС. Предложението на Комисията относно таваните за директни
плащания въвежда съществена промяна в сравнение с
прилаганото до момента прогресивно намаление и таван на
плащанията, което засяга само Схемата за единно плащане на
площ. Промяната е, че се въвежда редукция в плащанията по
всички схеми за директни плащания, включително и
обвързаната подкрепа, еко-схемата, преразпределителното
плащане и плащането за младите земеделски стопани.
Позицията на страната ни е, че тези схеми са насочени към
подпомагане на земеделските производители, в сектори със
специфични проблеми и тяхното редуциране е нелогично и
непоследователно. В съответствие с целта за осигуряване на посъществена субсидиарност е необходимо да бъде оставено като
национално решение дали да се поставят тавани на плащанията
и скала на намаление. По този начин ще бъде дадена
максимална възможност за отразяване на националните
специфики и ситуации в отделните държави членки.

намерено приемливо решение с цел поддържане стабилността
на доходите на земеделските стопани.
По време на срещата беше представена и Комуникационната
стратегия на страната ни за изготвяне на Стратегически план за
ОСП. Тя включва срещи с бранша за обсъждане на важните теми,
информационен портал, комуникация чрез имейл на
Координационната група и създаване на мобилно приложение
за Новата ОСП.
Очаква се в рамките на настоящата година да бъде проведена и
втора дискусия с бранша за преговорния процес за ОСП.Също
така, до края на годината ще бъдат изготвени другите два
анализа, необходими за подготовката на Стратегическия планСоциално-икономическият анализ на селските райони в
България, възложен на УНСС и Анализът на влиянието на
селското стопанство върху състоянието на околната среда и
климатичните промени, възложен на Аграрния университет –
Пловдив.
Източник:МЗХГ

По отношение на обвързаната подкрепа, Комисията предлага
намаление от прилаганите към момента 13% + 2% за протеинови
култури на 10%+2%. В рамките на дискусията присъстващите се
обединиха около мнението, че обвързаната подкрепа е
изключително важен инструмент за България и увеличаването на
процента на подпомагане е много важно за бранша.
Относно предложението на Комисията за отпадане на
възможността за прилагане на преходна национална помощ
след 2020 г., страната ни ще продължава да настоява да бъде
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Събор на българското фолклорно
богатство „Тараклъка пее и
танцува“ – с. Градище

Няма по-подходящо място за завръщане към корените и
магията на фолклорната традиция от прохладните сенки на
вековната дъбова гора на защитена местност „Тараклъка“ с.
Градище, където ежегодно се провежда събора в рамките на
два дни в средата на месец юли.
Според статута на събора в него могат да вземат участие
индивидуални изпълнители, танцови формации, фолклорни
ансамбли, камерни групи и др., независимо дали са
професионалисти или са непрофесионалисти. Целта на събора е
да съхрани песенния и музикалния фолклор на България и да
приобщава младите хора към изконните ценности на
фолклорната традиция.
Кога: 27-28 юли
Къде: читалище „Осъм 1894“ с. Градище

Фестивал на рибата и рибаря, с.
Остров
Фестивалът
на
рибата и рибаря в
дунавското
село
Остров, близо до гр.
Оряхово,
се
организира
за
четвърта поредна
година на 27 юли
2019
г.
В
програмата е предвидена кулинарна изложба на тема „Рибата на
нашата трапеза“ с традиционни рибния ястия, кулинарно
състезание за „Майстори готвачи“, музикална програма
подготвена от самодейни танцови състави от различни населени
места.
Поредното издание на фестивала на рибата и рибаря тази година
е посветено на дунавската мряна.
Общината в Оряхово кани всички, които обичат риба или просто
искат приятна разходка, да се присъединят. Организаторите от
Кметство Остров и читалище „Развитие – 1903“ обещават отново
да има от традиционната рибена чорба на баба Ванче.
Предвидена е и кулинарна изложба „Рибата на нашата трапезатрадиции и новаторство“, в която участниците трябва да
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приготвят стари рецепти с риба под формата на модерни
кулинарни шедьоври.
Кога: 27 юли
Къде: село Остров, Оряхово

XIX Национален фолклорен
фестивал „Искри от миналото”
Националният фолклорен събор “Искри от миналото – Априлци”
се провежда в края на юли с участието на състави от цялата
страната. В два поредни дни на събора вземат участие
фолклорни състави за песни и танци, ансамбли, групи за народни
обичаи, индивидуални изпълнители и клубове за народни хора
– няма ограничение на възрастта. На сцената оживяват песни и
танци от много краища на България. Около 120 читалищни
самодейни колектива с 1700 участника показват съхранилите се
във времето български обичаи и традиции. Участие взимат
творци от Силистренска област, Русенска, Велико Търновска,
Ловешка, Плевенска и други.
Кога: 27-28 юли

IV-ти Национален фолклорен
събор „Свети Константин“
Целта е съхранение и
развитие на занаяти, танцов
и певчески фолклор. Над
140 групи и индивидуални
изпълнители – певци и
инструменталисти ще
покажат красотата на
българския фолклор.
Съборът ще се проведе на
летовище Свети Константин
над град Пещера.
Организатори са община
Пещера с подкрепата на
Министерството на туризма. В тези два дни ще вземат участие
танцови, певчески групи и индивидуални изпълнители от цялата
страна.
Кога: 27-28 юли
Къде:летовище Свети Константин

Къде: площад „Априлско въстание“ – гр. Априлци
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XXV Международен фолклорен
фестивал Пловдив
Община Пловдив
е организатор, а
градът – домакин
на
Международния
фолклорен
фестивал.
Проявата се е
превърнала в
традиция за културния живот на Пловдив и е истински,
дългоочакван празник за жителите и гостите на града в
горещите летни дни. Фестивалът е част от Календара на
културните събития на общината и в него всяка година се
включват фолклорни колективи от цял свят, представящи с
много красота, талант и добро настроение.

XXI Международен фестивал за
автентичен фолклор – с.
Дорково

Всяка вечер преди концертите има дефилетата на съставите,
които тръгват от „Дом Левски”, преминават по главната улица и
стигат до сцената на пл. „Стефан Стамболов”, където се изнасят
кратки концерти. Програмата продължава с официалните
вечерни представяния на участниците на сцената на Античния
театър от 20:00 ч. Входът за събитията е свободен.

Село Дорково се намира в
общ.
Ракитово,
обл.
Пазарджик, където тази
година за двадесет и първи
път
ще
се
проведе
Международният фестивал за
автентичен фолклор. Събитието се организира от читалище „Св.
Св. Кирил и Методий“ – 1919 и с подкрепата на кметство
Дорково, Община Ракитово, Министерство на културата,
фондации и местни фирми. Събитието винаги е около Илинден
(по стар стил). Основната идея на фестивала е да се запази и
популяризира фолклора от извора, традициите и да се сплоти
българската общност и разбира се да обогати познанията за
световното фолклорно богатство. С всяко изминало издание,
събитието събира все повече почитатели и се разраства.
Международния фестивал за автентичен фолклор няма
конкурсен характер. Всеки от участниците ще получи диплом и
почетния знам на фестивала.

Кога: 27 юли -03 август

Кога: 26-28 юли

Къде: Античен театър- Пловдив

Къде: с.Дорково
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