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БРЮКСЕЛ↓ 

Германец оглави Земеделската 
комисия в Европейския 
парламент 

 
Норберт Линз е новият председател на Комисията по земеделие 
и развитие на селските райони в Европейския парламент. 41-
годишният германец е член на Европейската народна партия в 
евроинституцията, като е бил излъчен от 

Християндемократическата партия в своята провинция Баден-
Вюртемберг. 

Работил е като сътрудник на министър Рудолф Кьоберле, 
Министерство за селските райони, продоволствената сигурност 
и защитата на потребителите във федерална провинция Баден-
Вюртемберг. В същото министерство е отговарял за 
широколентовия интернет. От 2014 г. е избран за член на 
Европейския парламент. 

В новия мандат на евроинституцията Норберт Линс е също 
заместник-председател на Комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните в Европарламента. 

Норберт Линз зае мястото на Алберт Дес, също 
християндемократ, в Европейския парламент. Последният взе 
решение да не се кандидатира отново поради причини свързани 
с възрастта си. 

За заместник-председатели на комисията бяха избрани Даниел 
Буда, евродепутат от Европейската народна партия, излъчен от 
румънските християндемократи, и португалецът Франсиско 
Гехейро от Групата на зелените/Европейски свободен алианс. 
Трети и четвърти заместник-председатели ще бъдат избрани на 
следващото заседание на парламентарната комисия, което е 
насрочено за 25 юли. 

Източник: Агрозона 
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Световното потребление на яйца 
ще скочи с 50% до 2035 г. 
Световното потребление на птиче месо ще се увеличи с 65 на 
сто, а на яйцата с 50 на сто до 2035 г. Това се посочва в 
проучването на Международния независим институт за аграрна 
политика (MNIAP). При това положение птицевъдството ще 
стане най-бързо развиващата се индустрия, докато 
консумацията на други видове животински протеини (риба, 
свинско месо, говеждо месо) може да добави 30-35% към 
производствения обем. 

 

Световното производство на яйца показва стабилен растеж 
почти през последните две десетилетия. От 2000 г. насам 

общата продукция се е увеличила 1,4 пъти. Водещ 
производител на яйца естествено е Китай, чийто дял е 36% от 
общото световно производство. Следват САЩ (8%), Индия 
(6%), а също така Япония и Мексико (по 4%). 

По континенти в периода 2008–2017 г. Азия увеличава 
производството на яйца най-много – с 9,7 млн. тона, което 
представлява 71% от глобалното нарастване. Америка е на 
второ място – с 2,21 милиона тона и 16,2% дял. Европа добавя 
само 1,13 милиона тона яйца към установения си пазар 
(8,3%). Този „рейтинг на яйцата“ е затворен от Африка, която е 
успяла да добави само 0.54 милиона тона яйца (4%). 

Световната търговия с яйца също се е увеличила значително 
през последното десетилетие. Основните вносители на яйца в 
света са страните от Европа, което е свързано с висока 
вътрешна търговия. Активен растеж на вноса се наблюдава и 
сред азиатските страни, за които местните въоръжени 
конфликти и политическата нестабилност са ограничителни 
фактори. Ключовият регион за Азия при вноса на яйца е 
Близкият изток, където значителното търсене на храна се дължи 
на увеличаване на броя и благосъстоянието на местните хора. 

Според оценките на СЗО медицинският стандарт за ядене на 
яйца е 260 броя на човек годишно. Около половината от този 
процент се изразходва в Африка и повечето азиатски страни. В 
развитите европейски страни и САЩ консумацията е близка до 
препоръчителната, в Китай тя е по-висока – 300 бр / човек. 

Източник: Агрозона 

 



3 
 

До 2030 г. работните места в ЕС 
ще нараснат с 1,2 милиона 
Преди дни Европейската комисия публикува днес изданието на 
своя годишен преглед „Заетост и социално развитие в Европа“ за 
2019 г., посветено на дългосрочните тенденции, свързани със 

застаряването на 
населението, 

глобализацията, 
технологичните промени 
и изменението на 
климата. Днес, на Съвета 
на министрите по 
заетостта и социалните 
въпроси (EPSCO) ще 
бъдат дискутирани 

основните аспекти на дългосрочната стратегическа визия за 
неутрална по отношение на климата икономика. 

От доклада за заетостта става ясно, че борбата с изменението на 
климата и запазването на растежа вървят ръка за ръка. В него се 
посочват различни варианти на политиките, които са в състояние 
да запазят конкурентоспособността на ЕС, да поддържат растежа 
и да направят така, че ползите от него да обхванат цялото 
население и бъдещите поколения на ЕС, съобщиха от 
пресцентъра на ЕК. 

„При 240,70-те милиона европейци, които имат работа — 
увеличение с 13,4 милиона работни места от началото на 

мандата на Комисията „Юнкер“, равнището на заетостта в ЕС е 
по-голямо от всякога, като безработицата в Европа е 
безпрецедентно ниска“, посочи Мариан Тейсен, комисарят, 
отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и 
трудовата мобилност, заяви. 

„Този процес трябва да включва справедлив преход към 
икономика, която е неутрална по отношение на климата и 
използва пълноценно бъдещите възможности за „зелен растеж“. 
Можем да подобрим жизнения стандарт на всички хора, ако ЕС 
и държавите членки заедно със социалните партньори 
инвестират в нови и по-добри умения и основно в повишаване 
на квалификациите и социални услуги“, посочи още Тейсен. 

Преходът към неутрална по отношение на въглеродните емисии 
икономика ще увеличи наличните работни места и ще даде 
отражение върху структурата на пазара на труда, 
разпределението на работните места и необходимите умения. 
Очаква се до 2030 г. този преход да доведе до създаването на 
още 1,2 милиона работни места в ЕС в допълнение към вече 
направените прогнози за 12 милиона нови работни места. 

Много е важно социалното измерение да се интегрира още от 
самото начало, например чрез мерки, които осигуряват 
подпомагане на доходите по време на прехода или съчетават по-
високо енергийно данъчно облагане с преразпределяне. 
Социалният диалог също може да допринесе за справедлив 
преход, като се гарантира участието на работниците и 
работодателите. 
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За да продължи икономическият растеж, ЕС ще трябва да 
инвестира в уменията на хората и в иновациите. Фирмите в ЕС с 
най-добри резултати са тези, които инвестират най-много в 
обучението на работниците и предоставянето на 
висококачествени условия на труд. Финансово достъпното и 
адекватно жилищно настаняване позволява на европейците да 
реализират своя потенциал на пазара на труда и да участват в 
живота на обществото. 

В годишния преглед „Заетост и социално развитие в Европа“ се 
прави актуален икономически анализ на тенденциите в сферата 
на заетостта и социалните въпроси в Европа и се разглеждат 
свързаните с това варианти на политиките. Това е основният 
аналитичен доклад на Европейската комисия в сферата на 
заетостта и социалните въпроси. 

В Новата стратегическа програма за периода 2019—2024 г. на 
Европейския съвет се призовава да се възприемат промените в 
резултат на прехода към зелена икономика, развитието на 
технологиите и глобализацията, като същевременно се 
гарантира, че никой не е пренебрегнат. В тазгодишното издание 
на ЗСРЕ се прави преглед на развитието на заетостта и 
социалната сфера през призмата на един от четирите основни 
приоритета на посочената нова стратегическа програма — 
„изграждането на неутрална по отношение на климата, зелена, 
справедлива и социална Европа“. 

В предложението на Комисията от май 2018 г. за 
многогодишната финансова рамка са предвидени повече 
средства за инвестиции в хората, включително чрез новия 
Европейски социален фонд (ЕСФ+) и подобрения Европейски 

фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). 
Европейският стълб на социалните права и инициативи и 
инструменти като Програмата за придобиване на умения за 
Европа, програмата „ Цифрова Европа“, гаранцията за младежта, 
по-нататъшното укрепване на програмата „Еразъм“, както и 
Европейският корпус за солидарност ще допринесат за 
реализирането на тези цели. 

Източник: Агрозона 

470 млн. евро отпускат по 
Хоризонт 2020 за проекти в 
селското стопанство 
470 млн. евро по програма Хоризонт 2020 ще са достъпни за 
изследователски проекти в сектора на селското стопанство, 
хранително-вкусовата индустрия и биоикономиката. 

Процедурата ще 
бъде отворена за 

кандидатстване 
през месец 
октомври 2019 
година. 

 

Хоризонт 2020 е 
най-голямата програма за научни изследвания и иновации в 
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Европейския съюз с почти 80 млрд. евро бюджет в рамките на 
седем години (2014—2020г.) – в допълнение към частните 
инвестиции, които тези пари ще привлекат. 

Програмата Хоризонт 2020 има бюджет от около 3,7 млрд. евро 
за социално предизвикателство 2 за „Продоволствена сигурност, 
устойчиво земеделие и горско стопанство, морски и 
вътрешнотериториални изследвания на водите и 
биоикономика“ за периода 2014-2020 г. 

Източник: Ruralnet.bg 

У НАС ↓ 

От 15 юли започва втори прием за 
обезщетения на 
тютюнопроизводителите по 
схемата de minimis  
От 15 юли започва втори прием по държавната помощ de minimis 
за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети 
вследствие на неплатена продукция от страна на „Исперих – БТ“ 
АД за реколта 2010 г. и „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД - за 2016 
г. Това реши на последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“. 

   Документи за кандидатстване могат да подадат 
тютюнопроизводителите, които не са имали възможност да 
подадат заявления за подпомагане по време на предходния 
прием по схемата (15 април - 10 май 2019 г.). 

     Заявления за подпомагане ще се приемат в периода 15 юли – 
15 август 2019 г. Документите трябва да 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. До 30.08.2019 г. е срокът за окончателно 

представяне на 
изискуеми 

документи. Срокът за 
изплащане на 
помощта е до 10 
работни дни след 
приема на 
заявленията и 
представянето на 
всички изискуеми 
документи. 

     Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за 
настоящата помощ de minimis, трябва да са вписани в публичния 
регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на 
земеделието, храните и горите за 2019 г., както и да имат 
сключени договори за изкупуване на суров тютюн и приемо-
предавателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ АД и с 
„Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016. 
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     Общият размер на предоставените на едно лице или 
предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля 
левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период 
от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.). 

     Размерът на помощта de minimis за тютюнопроизводителите, 
претърпели финансови щети от предходни години, е 3,2 млн. лв. 
След първия прием по схемата бяха изплатени над 2,1 млн. лв. 

Източник:  ДФ „Земеделие“ 

Над 3,2 млн. лева са разпределени 
за имунопрофилактика на 
животните 
УС на ДФ „Земеделие“ гласува предоставянето на 3 248 928 лв. 
за извършени ветеринарни мероприятия през първите 5 месеца 

на 2019 г. 
Средствата се 
отпускат по 
схемата за 

държавна 
помощ 

„Помощ за 
компенсиране 

разходите на 
земеделски 

стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната 

профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране 
на болести по животните“. 

    Схемата цели подпомагане на земеделските стопани, 
отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи 
дейност в първичното селскостопанско производство, чрез 
покриване на разходите за дейности със задължителен характер, 
свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на 
заразни болести и зоонози. 

    Отпуснатият бюджет ще се разпредели по направления, както 
следва: 
    • Имунопрофилактични мероприятия - 1 377 314 лева; 
    • Клинични изследвания - 1 050 002 лева; 
    • Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания 
- 447 510 лева; 
   • Идентификация на еднокопитни животни отразяване на 
данните във ВетИС - 483 лева; 
    • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 373 619 
лева; 

     Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по 
схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите 
на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по 
Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и 
ликвидиране на болести по животните“, в размер на 20 млн. лв. 
за 2019 г. 

Източник:  ДФ „Земеделие“ 
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30 хил. лева се отпускат за 
собствениците на унищожени 
животни от Африканската чума  
На последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“ утвърди 

финансов 
ресурс в 
размер на 
30 000 лв. 
по схема 

„de 
minimis“ за 

подпомагане на стопаните, отглеждащи свине за собствени 
нужди, чиито животни са унищожени от заболяването 
Африканска чума по свинете през 2019 г. 

    Средствата ще се предоставят на собствениците на унищожени 
животни в трикилометровата предпазна зона. Помощта ще се 
изплаща на стопаните, чиито животни са включени в изготвен от 
БАБХ списък. Мярката се налага, тъй като стопаните са 
отглеждали унищожените животни единствено за лична 
консумация и свинете не са притежавали задължителната 
индивидуална идентификация. 

    Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на 
земеделието, храните и горите да изготви указания за 
предоставяне на помощта, 
както и да определи сроковете 
за прием на заявления. 

Източник:  ДФ „Земеделие“ 

Министър 
Танева: 
Отчитаме 
устойчив ръст при реколтираните 
площи с малини и ягоди за 
последните три години 
Министерство на земеделието, храните и горите отчита устойчив 
ръст при реколтираните площи с малини и ягоди за последните 
три години. Това заяви министърът на земеделието, храните и 
горите Десислава Танева по време на откриването на 
Националното изложение и Фестивал на малината в Лозница, 
Област Разград. Тя допълни, че от началото на кампанията по 
прибиране на малините са реколтирани около 15% от всички 
насаждения. „ Кампанията по прибиране на ягодоплодните 
насаждения е към края си, като отчитаме много добри 
резултати“, подчерта министър Танева. 
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По думите й, Лозница е долината на малините, тъй като районът 
е с най-голям ръст на насаждения.  Министър Танева изрази 
надежда , че този тренд на развитие ще продължи и занапред. 
Тя бе категорична, че Министерството подкрепя всички 
инициативи за популяризиране на българското производство. 
„Едно от предизвикателствата, които срещат производителите, е 
недостигът на работна ръка. Предстоят ни срещи с 
Министерството на труда и социалната политика, по време на 

които ще търсим решение и ще обсъждаме предложения от 
различни браншови организации в тази област“, обясни 
земеделският министър. 
Десислава Танева поздрави представителите на Националната 
асоциация на малинопрозиводителите и био ягодоплодните с 
това, че са един от конструктивните партньори, които участват 
активно в промените по различни схеми за държавни 

помощи.  Тя призова добрият диалог да продължи и занапред в 
преговорите по новата Общо селскостопанска политика. 

Изтчоник: МЗХГ 

 

 

От следващата седмица стартират 
Областни консултативни съвети 
по плодове и зеленчуци в 
страната 
От следващата седмица започва провеждането на заседания на 
Областни консултативни съвети по плодове и зеленчуци в 
страната. От началото на месец юли се провеждат и заседания на 
Областните консултативни съвети по животновъдство. Целта е да 
се осъществява оперативна връзка и по-добра комуникация 
между регионалните структури на Министерство на 
земеделието, храните и горите, животновъдите и 
производителите на плодове и зеленчуци по места. Всеки 
производител, който има интерес по предложените теми, може 
да вземе участие. 

По време на срещите се провежда дебат относно условията за 
допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни, 
плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. 
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Популяризират се добрите практики и възможностите за 
развитие. Експерти от Областните дирекции „Земеделие“ 
оказват съдействие при кандидатстването по различни схеми за 
държавни помощи, както и за текущи и предстоящи приеми по 
мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 
2014-2020 г. 

Дневният ред на заседанията включва и изслушване на 
земеделските стопани по възникнали проблеми на местно ниво 
и предприемане на мерки за решаването им. 

Тук можете да видите графиците за провеждане на заседанията 
на Областните консултативни съвети по животновъдство и 
Областните консултативни съвети по плодове и зеленчуци. 

Изтчоник: МЗХГ 

 

 

Парламентът прие на второ 
четене промените в Закона за 
посевния и посадъчния материал 
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за 
посевния и посадъчния материал. Законопроектът предвижда 
оптимизиране на сроковете за предоставяне на услуги и 
привеждане на услугите за бизнеса, чрез въвеждане на срок, не 

по-кратък от 10 работни дни, за отстраняване на нередовности 
по подадено заявление. 

 

Съгласно текстовете овощните култури отпадат от списък А на 
сортовата листа. Досега те се вписваха заедно със сортове от 
зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, 
картофи и  тютюн, предава агенция „Фокус“. 

Законопроектът предвижда  да се заплаща такса за полско 
изпитване за различимост, хомогенност и стабилност, както и за 
биологични и стопански качества. 

Разпоредбите на закона предвиждат Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол да извършва 
дейности и услуги на физически и юридически лица, съгласно 
ценоразпис, утвърден  от изпълнителния директор, който се 
публикува на интернет страницата на агенцията. За 
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сортоизпитване за различимост, хомогенност  и стабилност, 
извършвано в национални офиси на държави-членки на ЕС, 
както и за извършване на технологични анализи на качеството, 
също се  заплаща цена по ценоразписа. 

Текстовете касаят и търговските семена. Търговските семена, 
които се внасят, трябва да са придружени от ISTA оранжев 
международен партиден сертификат. Изключение правят 
търговските семена от декоративни  растения, които се внасят с 
фирмен документ. 

Източник: Агрозона 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

VII Фестивал „Добринишко лято 2019″ 

 

„Добринишко 
лято“ е 
инициатива на 

местното 
читалище 
„Димитър 

Благоев“ и се 
провежда за 
седма година. 
През летния 

сезон, в съботните вечери, в Добринище се провежда фолклорната 
поредица Добринишко лято. Формат, в който гостуват различни 
формации и групи от цялата страна, за да разнообразят летните вечери 
на туристите, избрали града за своята почивка. В рамките на десет 
съботни вечери пред публиката се изявяват самодейни формации и 
читалища от всички краища на страната. 
Кога: 06-28 юли 

Къде:  площад „Незаивисимост“ гр.  Добринище 
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XXIV Международен детски 
танцов фестивал “Утрешният мир 
започва с днешното приятелство” 
Провежда се в центъра на град Силистра. Продължителността му 
е три дни. Фестивалните дни включват концертни програми, 
както и организирани събития за участниците. Във фестивала 
участват детски танцови състави от различни държави по целия 
свят(Европа, Азия, Америка и Африка) и Силистра. Децата са на 
възраст от 8 до 15 години. Всички те показват културата на своите 
страни чрез изкуството на танца. 

 

Откриването на фестивала започва с шествие на всички 
участващи групи през центъра град Силистра. Всички деца са 
облечени в типичните за техните държави носии. 

Организират се ателиета и уроци по танци, както за 
чуждестранните гости да се запознаят с нашия фолклор, така и 
нашите деца да се запознаят с нови култури. В уроците могат да 
вземат участие и жители и гости на Силистра, които имат интерес 
да опознават различни традиции. Децата вземат участие и в 
конкурс „Мини Мис и Мистър фестивал“, пленер за детски 
рисунки, среща на представители на съставите с кмета, „вечер на 
приятелството“ с игри, анимация и дискотека. 

Хилядите млади участници, зрители и гости за цял живот носят в 
сърцата си любовта към танца, спомена за приятелството и 
гостоприемството на красивия ни град Силистра. 

Безценен е приносът на фестивала за диалога между младите 
хора,  културите и народите. 

Фестивалът се организира от Община Силистра, с подкрепата на 
Министерството на културата. Проявата е под патронажа на 
кмета на Община Силистра. 

Кога: 08-12 юли 

Къде: гр. Силистра 
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Празник на долнобанската ягода 
и малина – с. Свети Спас 

 
След 

няколкогодишно 
прекъсване 

община Долна 
баня и местното 

туристическо 
дружество 

„Ибър“ 
възстановяват провеждането на станалия традиционен в 
миналото Празник на долнобанската ягода и малина. 

Тазгодишното му издание ще бъде в разгара на лятото на 13 юли 
– събота, от 11 часа на хижа „Гергиница“ в подножието на Рила 
планина в новото село Свети Спас. Организаторите канят за 
участие в ароматния празник местните земеделски 
производители, както и жителите и гостите на рилския град. 

 

Кога: 13 юли 

Къде: с. Свети Спас 

 

Международен събор Краище 

 
Уникалният тристранен Международен събор Краище ще се 
проведе на 12 юли, а негови организатори са Общините 
Кюстендил, Босилеград /Сърбия/ и Крива Паланка /Македония/. 

По традиция мястото на провеждане е с. Бобешино, местност 
„Голеш“. На мястото, където се събират трите граници на 
България, Македония и Сърбия ще бъдат издигнати 
националните флагове на страните. Участници и от трите 
общини ще се включат в разнообразната фолклорна програма 
по случай празника. 

Кога: 12 юли 

Къде: с. Бобошево, местност „Голеш“ 

 




