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БРЮКСЕЛ↓
ЕС отвори обществена
консултация за разширяването на
Изток

Дискусията за бъдещото Източно партньорство беше започната
по време на конференция, която се състоя на 14 май и на която
присъстваше председателят на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер. Форумът „20 постигнати резултати за 2020 г.“ допринесе
за постигане на ключов напредък в работата за изграждане на
по-силни икономики, по-силно управление, по-силна връзка и
по-силни общества в региона.
В този контекст Съветът на ЕС възложи на Комисията и
Европейската служба за външна дейност да изготвят
предложения за бъдещото Източно партньорство. Както
страните-членки на ЕС, така и Източноевропейските страни,
международни неправителствени организации и финансови
институции, обществото, бизнесът и частният сектор, младежки
организации, образователни и научни институти, медии и други
заинтересовани страни са поканени да споделят своите визии за
новата политическа рамка на ОСП след 2020 г. крайният срок за
подаване на предложенията е до 31 октомври 2019 г. До тогава
в партньорските страни-членки на ЕС ще се проведат
специализирани консултации.
Източник: Агрозона

Европейският съюз обяви обществена консултация за бъдещото
стратегическо направление на Източното партньорство
#EasternPartnership. През последното десетилетие засиленото
сътрудничество между ЕС, неговите държави-членки и Армения,
Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна се
оказа взаимноизгодно и дава конкретни резултати за
гражданите.
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Европейската комисия обяви
официално предложение за
завишена авансова подкрепа на
земеделските стопани във връзка
с вълните на суша, засегнали
Европа

неблагоприятни климатични условия, трябва да отправят
обосновани искания до ЕК, придружени със съответни
метеорологични данни. При положително решение на ЕК до 70%
от директните плащания и до 85% от плащанията за развитие на
селските райони могат да бъдат изплатени след средата на
октомври, за да се подобри ситуацията с паричните потоци.на
фермерите през 2019 година. При наличие на условия за това,
могат да бъдат поискани и дерогации от някои изисквания за
„екологизиране“. Тези дерогации ще се прилагат за
диверсификация на културите и за екологично-насочените
площи, във връзка с оставената под угар земя, за да е възможно
използването на тази земя за производството на фуражи.
Комисар Хоугън заяви, че „тези продължителни климатични
условия са тревожни за фермерите, като Комисията поддържа
постоянен близък контакт с държавите-членки с цел
проследяване ситуацията на място“, като изрично подчерта, че
„оставаме в готовност за съдействие на фермерите, които са
засегнати от засушаване“. Комисията ще продължи да провежда
сателитно наблюдение и да анализира ситуацията със
засушаването на територията на континентална Европа.
Източник: osp.bg

Държавите Членки ще имат възможност да обосноват по-висок
процент авансови плащания по директните плащания и
плащания за развитие на селските райони за земеделските
стопани в техните страни. За целта ДЧ, засегнати от
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АЧС: Ветеринари на ЕК предлагат
обезщетения за животни в
дворове без биосигуронст

„Когато излезе такова решение на най-високо ниво, тогава ще
работим в тази посока.“, каза министър Танева и допълни: „Не
трябва да предприемаме действия, които поставят под въпрос
дали взимаме адекватни мерки по общите правила на ЕС и
стратегията на ЕС за борба с АЧС от 2015 г. Решението на ЕК се
очаква през есента. Не трябва да допускаме да останем без
обезщетения на разходите, които ще дължим на промишлените
свинекомплекси, които са огромната сума.“
Досега нямаше обезщетения за ликвидирани животни в
стопанства без биосигурност. Ситуацията с разпространението
на Африканска чума по свинете в стопански дворове в цяла
Източна Европа обаче налага промените, обясни министър
Танева. 11 държави в ЕС са с много тежко състояние на болестта.
Източник: Агрозона

Ветеринарните експерти на Европейската комисия, които бяха в
България, ще предложат на най-високо политическо ниво в ЕС,
да бъдат обмислени финансови обезщетения за принудително
ликвидиране на свине в дворове без биосигурност заради
Африканска чума по свинете. Това каза министърът на
земеделието, храните и горите Десислава Танева в интервю за
БТВ.
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У НАС ↓
Запазват се схемите за
обвързана подкрепа в сектор
„Плодове и зеленчуци“
Запазват се схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 в
сектор „Плодове и зеленчуци“. Това заяви министърът на
земеделието, храните и горите Десислава Танева на днешното
заседание на Консултативния съвет по овощарство и
зеленчукопроизводство. Тя припомни, че в настоящия
програмен период към днешна дата няма възможност за
промяна на бюджетите по схемите. „Най-добрият и справедлив
подход е да има убеденост в еднаквия подход към всички
производители. До новия програмен период имаме две години
работа по програмирането му. Първата стъпка беше
представеният миналата седмица анализ на състоянието на
селското стопанство, изготвен от Институт по аграрна
икономика, който в момента се дебатира“, посочи още министър
Танева. По думите й, България е страната от всички държавичленки в Европейския съюз, които прилагат обвързана подкрепа
с толкова схеми и в такъв висок размер. „Във всички останали
страни те са значително по-малко на брой“, каза още тя.
Заместник –министърът на земеделието, храните и
горите Вергиния Кръстева припомни, че с цел ограничаване на
нереалните заявители, е направена промяна в Наредба №3, така

че заявената култура да съответства на начина на трайно
ползване на физическия блок. „При анализ на всички площи,
които са подадени в кампания 2018 г., с начин на трайно
ползване на парцели в системата за идентификация, се установи
разминаване в 4 780 парцела с близо 3 000 ха площ. Тези
парцели ще бъдат проверени допълнително на място“, обясни
Кръстева. Тя посочи, че другата стъпка са допълнителни
проверки на място и завишен контрол, свързани с риск-анализ,
който се изготвя в Държавен фонд „Земеделие“. При
обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци през
миналата година проверките на място са били 5%, а през 2019 г.

са завишени на 20%.
„Със заповед на министър Танева се извършиха и допълнителни
проверки по отделни критерии. Един от тях е да се направи
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извадка на културите, при които има нарастване спрямо
предходната година. Друг критерий е за кандидати, които са
отглеждали едни култури, след това се ориентират към друго
производство. Целта на тази проверка е да се извърши контрол
по отношение на реколтирането“, категорична бе Вергиния
Кръстева. По думите й, с тези мерки се покриват около 50% от
заявителите. Проверява се също дали трайните насаждения са
започнали плододаване и дали няма изсъхнали дървета.
Зам.-министър Кръстева обобщи, че това са рискови критерии, и
ако се установи, че няма реколтиране, съответно няма да има
плащане по конкретното заявление.
По време на заседанието заместник-министър Чавдар Маринов
представи анализ на разпределението на заявените площи с
плодове. По думите му, данните показват,че при всички заявени
за подпомагане култури не се наблюдава сериозна динамика
спрямо 2018 г. Общо заявената площ с плодове през 2019 г. е 33
474 ха, което е с 0,52% повече. С най-високи променливи разходи
на декар при плодовете са ябълките, крушите и черешите, а с
най-ниски – ягодите, десертното грозде и кайсиите.
„На база на изнесените показатели и направените изчисления
при плодовете не се установяват големи разлики в делът на
подпомагането по обвързаната подкрепа от разходите за
производство и на нормата на рентабилност“, каза заместникминистърът. Той подчерта, че към момента няма икономически
мотиви от промяна на досега съществуващите схеми. „Това
твърдение се подкрепя и от факта, че въпреки, че при малините,
ягодите и крушите се отчитат най-високи стойности на
променливи разходи, при същите видове плодове се отчитат и

най-високи нетни приходи
рентабилност“, каза още той.

и

съответно

най-висока

При зеленчуците общо заявените за подпомагане площи през
2019 г. са с 6,7% по-малко в сравнение с 2018 г. Значително
намаляват заявените площи с картофи - 34% или почти 4 000 ха,
моркови с около 400 ха и лук – 900 ха. Увеличават се площите с
домати – полско производство - 1 100 ха, краставици – полско
производство – 1 000 ха, дини 850 ха и пипер – 242 ха. С найвисоки променливи разходи на декар при полските зеленчуци са
пипера, доматите и патладжана, а с най-ниски – дините, зелето
и морковите.При оранжерийните зеленчуци има незначително
увеличаване на заявените за подпомагане площи от 726 ха до
765 ха, основно при пипера – 23 ха.
„По настояване на представителите на бранша ще се засили
контролът, упражняван от Държавен фонд „Земеделие“ при
прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора. Целта е
подпомагане да получат само земеделските стопани, които са
реални производители на плодове и зеленчуци и ги предлагат на
пазара“, посочи още зам.-министър Маринов.
Друга обсъдена тема по време на срещата бе и липсата на
работна ръка в овощарството и зеленчукопроизводството. През
месец август предстои да бъде проведе експертна среща с
Министерство на труда и социалната политика за предприемане
на стъпки за решаване на проблема.
Източник: МЗХГ
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ОСП След 2020: МЗХГ публикува
SWOT анализ за състоянието на
сектора

Селскостопанската академия. В него са представени секторни
анализи по браншове в растениевъдството и животновъдството.
Останалите два анализа, които са необходими за изработването
на Националния стратегически план също са възложени – за
околната среда и за селските райони, ще бъдат направени от
експертите на Аграрния университет и на Университета за
национално и световно стопанство. Очаква се да бъдат готови в
края на годината.
Припомняме, че процесът по изработката на стратегическите
планове се забави поради закъснение в гласуването на
Многогодишната финансова рамка за следващия програмен
период в Брюксел.
Агроминистерството обяви, че очаква предложенията на всички
заинтересовани страни да участват в създаването на
националната стратегия за развитие на земеделския сектор у нас
след 2020 г.
Източник: Агрозона

Министерство на земеделието, храните и горите публикува
SWOT анализ за състоянието на селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост. Документът е необходим
за изготвянето на Стратегически план на България по Общата
селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и е подготвен от
колектив на Института по аграрна икономика към

Животновъдите ще бъдат
подпомогнати с близо 420 000
лева в Смолянско
Животновъдите в област Смолян ще бъдат подпомогнати с близо
420 хил. лв. по схемата de minimis, съобщиха от Областната
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дирекция на фонд „Земеделие“. Средствата са предвидени за
подпомагане на фермери за отглеждането на 2844 едри и 23 991
дребни преживни животни.
Общо 340 животновъди в областта са кандидатствали за
държавната помощ, предвидена за стопани, отглеждащи крави,
юници, биволи, овце и кози. Най-крупното стопанство сред
кандидатстващите е с 1700 животни – предимно овце и крави,
отглеждани в шест животновъдни обекта в Левочево, Малево,
Девинско и Смолянско.

допълнителните административни проверки, уточняват от
областната дирекция.
Източник: Агрозона

Със сателитното наблюдение след
2020 г. ще има пълен контрол
върху цялата заявена земя
Вместо досегашната система за проверка само върху 5 на сто от
заявените за подпомагане площи, със сателитното заснемане
след 2020 г. всички държави в Европейския съюз ще извършват
месечен контрол върху 100% от площите, което и сега се прави в
някои държави-членки на ЕС като Дания, Австрия и др.
Системата за мониторинг на земеделските площи има за цел да
замести напълно досегашните теренни проверки, съобщи Георги
Праматаров от министерството на земеделието при
представянето на новото законодателство в ОСП след 2020 г.,
организирано за браншовите организации от земеделието.

Досега са изплатени 359 191 лв. на 322-ма фермери. Останалите
средства ще бъдат преведени след приключване на

Процесът е напълно автоматизиран и ще позволи при контрола
на площите да се правят по 20-30 сателитни снимки през
седмица, така че подходът за проверки да бъде справедлив.
Компютър ще залага къде и кога да стават тези проверки, което
напълно ще изключи човешкия фактор при мониторинга, посочи
експертът.
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Три са основните условия, на които трябва да се отговори чрез
геопространството заявяване, така че то да отговаря на реалното
местоположение на парцелите. На този етап известна пречка е
качеството на сателитните снимки, при които се допуска 5метрова пространствена резолюция и някои от обектите върху
площта не се виждат. Въпросът обаче е българската
администрация да бъде обучена навреме, така че от следващия
период новата система за мониторинг да бъде факт.

и недопустими за подпомагане площи, за която европейските
структури вече са информирали бранша.
При тази система всички допустими площи ще имат зелена
точка, доказваща правилното очертаване, недопустимите –
червена. Единствено при съмнения, получени след проверките
означението ще бъде в жълта точка.
Източник: Sinor.BG

Обсъдиха промени в прага на
модулация по схемите за
обвързаната подкрепа за
Кампания 2020 г.
Тече подготовка за пилотен проект, който ще бъде възложен на
съответните компании в областта на информационните
технологии. За целта е необходимо и сериозно технологично
развитие от страна на самите стопани, така че заявяването да
преминава успешно.
Системата за мониторинг гарантира над 90% точност при
заявяването на културите. Въз основа на нея контролните органи
ще въведат и светофарната система за определяне на допустими

Предложения за промени в нивото на модулация по схемите за
обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г. бяха обсъдени на
заседание на Консултативния съвет по животновъдство днес.
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева
заяви, че промените са на база на проведените в цялата страна
Областни консултативни съвети. Тя уточни, че са взети под
внимание постъпили предложения, анализи на данните и
възможностите по отношение на отделни схеми. По данни на
заявяването за кампания 2019 г., единствено при биволите се
бележи ръст. При говедата има намаление от 4 %, а при овцете с
9 %. По схемите за обвързана подкрепа за млечни крави,
месодайни крави и юници, млечни крави под селекционен
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контрол, месодайни крави под селекционен контрол и биволи,
се предлага да бъде увеличен броят на животните от 30 на 50,
които да имат по-високо ниво на подпомагане.Ставката за тях да
бъде повишена от 10 на 25 % за първите 50 животни. По
отношение на схемата овце-майки и кози-майки под
селекционен контрол на база на размера на стопанствата, се
предвижда да бъде увеличен броят на животните от 100 на 200,
които ще получат по-високо подпомагане, като процентът да
бъде увеличен от 10 на 25 %. По схемите за животни в планински
райони няма да бъде направена промяна в условията.

момента има подадени 78 заявления. Бюджетът на проекта за
помощ е в размер 2 млн. лева. За 2019 г. е утвърден финансов
ресурс в размер на 1 000 000 лв.
Очаква се одобрение от Европейската комисия за прием по
помощта „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” .
Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2,5 млн. лева. Той се
определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ
„Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната
година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на
помощта е до 50% от приемливите разходи за един
инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90
000 лева без ДДС. Помощта е нотифицирана и се очаква
одобрение от ЕК.
Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“
Васил Грудев съобщи, че близо 13 500 бенефициента ще получат
малко над 23 млн. лв. по de minimis. „Средствата ще бъдат по
сметките на всички тях утре“, каза още той.
По време на днешното заседание животновъдите бяха запознати
и с актуалната обстановка в страната във връзка с Африканската
чума по свинете и предприетите мерки за превенция на
болестта. По думите им, държавата е предприела адекватни
мерки за справянето със заболяването.

На заседанието стана ясно, че до 31 юли 2019 г. (сряда),
продължава приемът на документи за кандидатстване по
държавната помощ за “Инвестиции за закупуване на
съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и
съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни
животни“. Приемът започна в началото на месеца, като до

Източник: МЗХГ
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Животновъдите получиха над 23
млн. лева по de minimis

ДФ „Земеделие“ изплати над 23 млн. лв. (23 085 245 лв.) на
животновъдите по държавна помощ de minimis, която се
предоставя съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Финансова
подкрепа получиха 13 743 земеделските стопани, които
отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки.
През юни УС на ДФЗ утвърди за държавната помощ бюджет в
размер на 26, 300 млн. лв.

На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали
заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да
са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за
животни за Кампания 2018 г. 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 до 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 наймалко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15
декара постоянно затревени площи на животинска единица за
Кампания 2018.
За близо 200 заявления субсидиите на животновъдите ще бъдат
изплатени на по-късен етап, след извършване на допълнителни
административни проверки.
Източник: ДФ „Земеделие“-РА
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По-високи ставки по обвързаната
подкрепа за крави и овце

Предложения за промени в нивото на модулация по схемите за
обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г. бяха обсъдени на
заседание на Консултативния съвет по животновъдство.
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева
заяви, че промените са на база на проведените в цялата страна
Областни консултативни съвети. Тя уточни, че са взети под
внимание постъпили предложения, анализи на данните и
възможностите по отношение на отделни схеми.
По данни на заявяването за кампания 2019 г., единствено при
биволите се бележи ръст. При говедата има намаление от 4 %, а
при овцете с 9 %. По схемите за обвързана подкрепа за млечни

крави, месодайни крави и юници, млечни крави под
селекционен контрол, месодайни крави под селекционен
контрол и биволи, се предлага да бъде увеличен броят на
животните от 30 на 50, които да имат по-високо ниво на
подпомагане. Ставката за тях да бъде повишена от 10 на 25 % за
първите 50 животни. По отношение на схемата овце-майки и
кози-майки под селекционен контрол на база на размера на
стопанствата, се предвижда да бъде увеличен броят на
животните от 100 на 200, които ще получат по-високо
подпомагане, като процентът да бъде увеличен от 10 на 25 %. По
схемите за животни в планински райони няма да бъде направена
промяна в условията.
На заседанието стана ясно, че до 31 юли 2019 г. продължава
приемът на документи за кандидатстване по държавната помощ
за “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и
съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на
едри и дребни преживни животни“. Приемът започна в началото
на месеца, като до момента има подадени 78 заявления.
Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2 млн. лева. За 2019 г.
е утвърден финансов ресурс в размер на 1 000 000 лв.
Очаква се одобрение от Европейската комисия за прием по
помощта „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” .
Бюджетът на проекта за помощ е в размер на 2,5 млн. лева.
Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите
разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но
не повече от 90 000 лева без ДДС. Помощта е нотифицирана и се
очаква одобрение от ЕК.
Източник: Агрозона
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
V Международен етнокултурен
фестивал „Културата на бъдещето
и бъдещето на културата”,
Пещера
За пета година Пещера е домакин на
Международния етнокултурен
фестивал „Културата на бъдещето и
бъдещето на културата”. В етнофеста
участват и други държави, с България
включително. Атрактивният фестивал
е едно от ключовите събития в
културния календар на града през
лятото.
На 30-ти и 31-ви юли пък ще се проведе
V
Международен
етнокултурен
фестивал „Културата на бъдещето и
бъдещето на културата”.
В него ще участват фолклорни състави от 5 държави, като найатрактивни са съставите от Индия и Мали.
Първата вечер от 18.30 часа ще се състои дефиле на съставите от
България, Индия и Молдова.

Те ще тръгнат от „Железния град“, ще преминат по ул. ”Михаил Такев”
и по главната улица, за да стигнат до сцената на пл. „България”, където
ще изнесат концерти.
Във втората вечер жителите и гостите на Пещера ще видят съставите
на Сърбия и Мали. Входът за събитията е свободен.
Кога: 30-31 юли
Къде: пл. България, Пещера

Международен музикален
фестивал ,,Надмощие на духа”
Международен музикален
фестивал за хора с
увреждания, който
утвърждава мястото на хора с
различна степен на
увреждане и музикалнотворческа дарба в културното
общество. Фестивалът се провежда в различни градове.
Кога: през август
Къде: Велинград
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Празник на пъпеша, село
Българево

XXIII Международен панаир на
занаятите и изкуствата
„Булгарика“, Варна
Международният Панаир
на занаятите и изкуствата
„Булгарика“ е найголямото арт изложение в
България.

За
девети
пореден път
село
Българево ще
бъде
домакин на

традиционния вече Празник на пъпеша. На сладкия празник стопаните
в Българево демонстрират сладка и други десерти от плода. Посръчните показват как се прави карвинг, а децата рисуват върху
пъпеши. За многобройните участници и публика организаторите
подготвят
богата
фолклорна
програма.
Неслучайно село Българево е домакин на Празника на пъпеша.
Районът е известен с изключителните качества на пъпешите, които се
отглеждат там. По пазарите в Североизточна България най-добрата
препоръка към купувачите е предлаганите пъпеши да са от Българево.
Пъпешът е местен поминък на много хора.
Кога: през август

казино и Сцена „Раковина”/.

Провежда се всяка година
от 1 до 21 Август в
Морската градина на гр.
Варна /между Морско

Съчетаващ в себе си традициите и съвремието в изкуството,
Международният Панаир на занаятите и изкуствата е място за изява на
едни от най-добрите автори в областта на изящното и приложно
изкуство, художествените занаяти, музиката.
Демонстрациите на авторските умения дават възможност на
посетителите да наблюдават на живо създаването на уникални творби.
Кога: 01-21 август
Къде: Варна, морската градина

Къде: Площад на село Българево
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Фестивал на Странджанския
манов мед и пчелен пращец –
Царево

IV фолклорен фестивал „Тъпан
бие, хоро се вие – Глава се
весели“

В град Царево се
провежда
фестивал на
Странджанския
манов
мед
и
Странджанския
цветен
прашец.
Фестивалът събира
производители и ценители от цялата страна. Посетителите имат
възможността да разгледат и да си купят пчелен мед и пчелни
продукти
с
лечебна
цел
и
високи
вкусови
качества. Производители на пчелен мед и екологични продукти
ще предложат на жителите и гостите на морския град продукти с
лечебна цел и високи вкусови качества. Фестивалът се провежда
на павираната уличка пред СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево.

В село Глава,
община
Червен Бряг ,
през август
се провежда
четвърти
Регионален
фолклорен
фестивал
„Тъпан бие,
хоро се вие –
Глава се весели“. Фестивалът събира състави от региона, които
ще веселят своята публика с автентична фолклорна музика и
български хора.

Кога: 01-10 август

Кога: 02 август

Къде: Царево

Къде: с.Глава

Заповядайте да се повеселите и да съхраните традициите на
българските фолклорни хора.
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