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БРЮКСЕЛ↓ 

2020 г. ще бъде Международната 
година на здравето на растенията 

 
Общото събрание на ООН обяви 2020 г. за Международна година 
на здравето на растенията. Резолюцията на ООН е резултат от 
няколкогодишни усилия на общности по целия свят, ефективно 
подкрепящи изпълнението на инициативата, докладвана от 
Финландия. 

В момента, четири месеца преди откриването на 
Международната година на здравето на растенията (MRZR), 

международните органи – Организацията на обединените нации 
за храни и земеделие (FAO) и Международната конвенция за 
защита на растенията (IPPC), както и националните организации 
за растителна защита усилено се подготвят за организиране на 
събития, чрез които темата за здравето на растенията ще бъде 
популяризирана през 2020 г. по целия свят. 

Основното послание на Международната година на здравето на 
растенията е значението на предотвратяването на 
разпространението на вредители и болести по растенията, 
причинявайки огромни икономически загуби и поражения в 
естествената среда, което се отразява негативно на стандарта на 
живот и дори на съдбата на цели нации. 

Това потвърждава редица примери от настоящето и миналото на 
селското стопанство. Черната карта на европейската история е 
гладът в Ирландия от деветнадесети век, причинен от картофена 
болест – заболяване, причинено от гъбичкия организъм 
Phytophthora infestans. Тъй като по това време картофите са били 
основната храна на ирландците, унищожаването на картофите е 
довело до глад и до 30-процентно намаляване на населението 
на Ирландия. Един милион ирландски жители са починали от 
глад или болести, свързани с недохранване, а други 1,5 милиона 
души са емигрирали от Острова. 

В наши дни често сме обезпокоени от информация за заплахи, 
свързани с появата на нови, често много разрушителни видове 
вредители и патогенни организми за 
растенията. Разпространението им на нови територии се 
допълва от оживената, непрекъснато нарастваща международна 
търговия с растителни стоки и прогресивни климатични 
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промени. Банановите плантации са една от „жертвите“ на тези 
неблагоприятни явления. Тези плодове, които имат около 400 
милиона потребители по целия свят, скоро могат да се 
превърнат в скъпа, труднодостъпна сладост. Всичко това може 
да се случи заради т.нар Панамско заболяване на банани, 
причинено от Fusarium oxysporum, което предизвиква хаос в 
Южна Америка. Прогнозира се, че болестта може да е причина 
за сериозна икономическа криза в целия регион. Учените 
трескаво търсят решение на проблема, а производителите и 
износителите на банани в Колумбия, Еквадор, Гватемала и Коста 
Рика са сериозно притеснени за бъдещето си. 

Както при човешкото здраве, предотвратяването на болести по 
растенията е далеч по-ефективно и рентабилно от борбата с 
техните ефекти. Здравите растения дават по-високи добиви с 
високо качество. Те могат също да помогнат на хората в борбата 
с неблагоприятните климатични промени, недостига на вода и 
ерозията на земята. Ето защо е необходимо да се повиши 
информираността за значението на здравето на растенията за 
целия живот на Земята.  

Източник: Агрозона 

 

 

Цифровизация започва да бори 
незаконния риболов 
Европейската комисия стартира нов дигитален проект за 
проследяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран 
риболов от трети страни с цел да се създаде изцяло 
цифровизирана документация за улова. Комисарят по 
рибарството Кармену Вела представи новата база данни на 
тазгодишния Seafood Expo Global, най-големият панаир за 
морска храна в света, който се проведе в Брюксел. 

„Незаконният риболов е чума за нашите океани и морета – той е 
вреден, разточителен и неоправдан“, каза Вела при 
презентацията на софтуера. 
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Изчистване на пазара 

Единствено рибни продукти от регламентиран улов могат да 
влизат на единния пазар на Европейския съюз. Прилагането на 
тази политика обаче се основава на диалог и сътрудничество с 
трети държави, както и на сигурна система за сертифициране на 
улова. 

„Настоящата хартиена сертификационна схема е показала 
своите ограничения, тъй като е по-лесна за подправяне, 
увеличавайки риска от измами“, настоя Вела. 

Малтийският комисар заяви, че ЕС е изслушал исканията на 
държавите-членки, рибните концерни и гражданското общество, 
които многократно са призовавали за цифровизация на процеса 
на сертифициране на улова, тъй като документите създават 
неравномерно ниво на прилагане на разпоредбите в целия 
Съюз. 

Новата база данни в реално време включва сертификати за улов, 
декларации за обработка и декларация за вносителя, 
обхващащи по-голямата част от преките и непреки риболовни 
улови, внасяни в ЕС. Това е само първата стъпка, тъй като през 
следващите години ще бъдат внедрени нови версии за 
разширяване на програмата. 

„Нашата дългосрочна цел е да постигнем изцяло дигитализирана 
система“, заяви още комисарят. 

 

Тайланд е добрият пример, Виетнам – лошият 

Новата цифрова система ще помогне на Европейския съюз и 
националните органи да контролират вноса на риба и да 
предупреждават държавите, практикуващи незаконни 
риболовни дейности. Представители на Европейската комисия 
твърдят, че това също ще намали документацията и ще насърчи 
сътрудничеството между националните органи. 

Съгласно системата за предупреждение на ЕС, Европейската 
комисия издаде две „жълти карти“ за Тайланд и Виетнам. Докато 
забраната на Тайланд бе вдигната в началото на тази година, 
Виетнам остава под заплахата на червена карта, която ще 
забрани на азиатската страна да внася морски продукти в Съюза. 

Представители на ЕС заявиха, че системата за предупреждение 
се оказа ефективна с Тайланд и е довела до значителни промени 
в регулирането на риболовните дейности на страната. Тя беше 
принудена да приеме съвременни технологии за наблюдение на 
улова и да въведе контрол върху вноса, за да се гарантира, че 
нерегламентирано уловена риба не влиза в производствената 
верига. 

От страна на Комисията обаче бяха необходими много работа и 
преговори, както и инвестиции и политическа воля от страна на 
тайландското правителство, за подобряване на управлението на 
рибарството в страната в съответствие с международните 
ангажименти към Европейския съюз. 

Източник: Агрозона 



4 
 

Brexit без сделка ще предизвика 
силен спад в доходите на 
земеделците 

Доходите на 
собствениците на 
кравеферми и 
овцефермите може 
да спадне с над 60% 
до 2022 г., ако се 
сбъдне сценарий за 
Brexit „без сделка“ 
сочи последното 
изследване във 

Великобритания по темата. 
Овцевъдството е най-уязвимият сектор от Brexit без сделка и 
прогнозите сочат, че има рисковете на пазарът да бъде залят от 
храни с овче месо в краткосрочен план, според последните 
прогнози за Brexit, представени от Борда за развитие на 
земеделието и градинарството. 
Ролята на ЕС като потребител на овче месо от Обединеното 
кралство ще се отрази на търговията, тъй като тарифите, 
наложени при сценарий за Brexit без договор ще бъдат на едно 
и също ниво и за двете страни. В същото време Обединеното 
кралство ще запази безмитен достъп за Нова Зеландия и 
Австралия и се очаква на пазара да има свърхпредлагане на овче 
месо, към което трябва да се приспособят местните 

производители. 
„Загубата на ЕС като голям консуматор на овче месо от 
Великобритания означава, че овцевъдният сектор е най-уязвим 
от Brexit без сделка. Секторът на говеждото месо може би е с по-
малък риск и не се очакват огромни промени за една нощ. 
Въпреки това пазарите в крайна сметка ще бъдат по-отворени за 
глобална конкуренция“, се казва в анализа. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

От 19 август ще започне 
електронното обновяване на 
данните в биорегистъра 

 
Според Закона за 
прилагане на 

Общата 
организация на 
пазарите на 

земеделски 
продукти в 
Европейския съюз 

(ЗПООПЗПЕС) всеки оператор или подизпълнител, който 
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произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася 
биологични продукти, е длъжен да препотвърди 
информацията, която е въведена в регистъра на биофермерите, 
предупреждават от агроминистерството. За целта се вписват 
актуалните данни на фермерите или фирмите, които извършват 
дейност по производство, преработване, съхранение и търговия 
на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на 
биологичното производство, включително подизпълнителите. 

Уреденият електронен регистър вече е създаден и тестван, 
увериха от агроминистерството. И съобщиха, че от 19 август 
контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в 
него информацията, която е предвидена от закона. Това налага 
незабавно да предприемете необходимите действия за 
получаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) или 
персонален идентификационен код (ПИК). 

Персоналният идентификационен код може да се издаде във 
всеки офис на НАП. 

Самото препотвърждава трябва да стане в рамките на 10 
календарни дни от създаването на профила или от промяната 
на вписаните обстоятелства в него. От ведомството припомнят, 
че ще има глоби или имуществени санкции за неизпълнение на 
този срок. 

За въпроси относно издаване на ПИК и КЕП можете да се 
обърнете към дирекция „Растениевъдство и биологично 
производство“ на тел: 02 985 11 258. 

Източник: Sinor.BG  

Стопаните получават 84 млн. лева 
отстъпка от акциза за газьола за 
2019 г. 

Земеделските 
стопани ще 
получат през 2019 
г. до 84 млн. лв. 
по схемата 
"Помощ под 
формата на 
отстъпка от 
стойността на 

акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско 
производство". Това реши на редовното си заседание 
Управителният съвет на ДФ "Земеделие. Ставката на литър 
гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на 
бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на 
земеделските стопани. 
  Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 9 до 27 
септември 2019 г. Документи ще се приемат в общинските 
служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по 
постоянен адрес на физическите лица или по адрес на 
управление на юридическите лица. 

  Държавната помощ се предоставя на земеделски 
производители в секторите "Растениевъдство" и 
"Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на 
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газьола, използван за механизирани дейности в първичното 
селскостопанско производство. 

  Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са 
регистрирани като земеделски производители и имат заверена 
регистрационна карта за годината на кандидатстване и 
предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат и 
валидно заявление за подпомагане по схемата за единно 
плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за 
животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване 
по схемата за държавна помощ. През 2019 г. може да бъде 
заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол 
(дизелово гориво) през 2018 г. 

   Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории 
животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано 
подпомагане за животни, трябва да имат регистриран 
животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

   Интересът към държавата помощ, по която се предоставя 
отстъпка от акциза за горивата, е голям и нараства с всяка 
изминала година. Така например, за Кампания 2016 са били 
подпомогнати 6 716 фермери, за Кампания 2017 финансиране са 
получили 8 250 стопани, а за Кампания 2018 – те са били 9 597. 
От началото на прилагането на схемата до 2018 г. включително, 
на кандидатите са изплатени общо над 250 000 000 лв. 

Източник: ДФ „Земеделие“-РА 

Грудев: От 2021 г. теренните 
проверки при директните 
плащания отпадат 

 
Ако не в 
кампанията по 

директните 
плащания за 
2020 година, то 
през 2021-ва 

фонд 
„Земеделие“ 

ще премине 
напълно към 

европейската система за контрол на обработваемите площи, 
които се подпомагат по линия на Общата селскостопанска 
политика (ОСП). От този момент нататък България, подобно на 
останалите държави в Европейския съюз, ще използва 
сателитната система за заснемане на площите „Коперник“, която 
позволява всеки месец над територията на страната да се правят 
по 10 висококачествени снимки. 

Това съобщи в интервю за БНТ изпълнителният директор на 
фонда Васил Грудев, представяйки подробности около 
бъдещото сателитно заснемане и електронната система за 
контрол. Чрез нея фермерите ще бъдат максимално 
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облекчени, защото теренните проверки, които сега отнемат 
време и огромна бумащина, ще отпаднат. А самата 
администрация ще може по електронен път да следи дали върху 
площите, декларирани за подпомагане, наистина се отглеждат 
съответните култури. И тежко ви, ако въртите схеми с 
несъществуващи посеви. 

Успоредно с този начин на контрол ръководството на фонда си е 
поставил и задачата постепенно да се освободи от кадрите, 
свързани със структури с „нездрав интерес“, които имат за цел 
да източват евросредства и да компрометират смисъла на 
подпомагането на земеделските производители. 

В тази връзка ръководството на фонда ще работи за бъдещата 
електронизация, която да позволи пряк контакт между 
служителите от фонда и фермерите. По всяка вероятност този 
кол център ще заработи след десетина месеца. 

Пред Синор.БГ земеделски стопани от страната настояха да има 
постоянен телефон, който да е познат за всички, за да не се 
появяват телефонни измамници, представящи се като 
чиновници от фонда, които по един или друг повод 
издевателстват с фалшиви искания за плащания от страна на 
фермерите. 

Източник: Sinor.BG 

 

Браншът ще обсъжда критериите 
за напояване по подмярка 4,3 
след 15-и септември 

 
През втората 
половина на 

септември 
тематичната 

работна група, в 
която участват и 

браншовите 
организации от 

земеделието, ще обсъдят критериите, по които ще бъдат 
одобрявани проектите за напояване по подмярка 4.3., съобщиха 
за Синор.БГ от агроведомството. Самият прием е насрочен за 
октомври – декември 2019 г., като по тази мярка са заделени 50 
465 860 евро, предназначени за реконструкция на основни 
канали от структурата на „Напоителни системи“, както и за 
проекти от сдружения за напояване. 

Администрацията от министерството и фонд „Земеделие“ 
работят активно по проект на насоките за кандидатстване и за 
критерии за подбор на проектите. Ще припомним, че при петото 
изменение на ПРСР мярката за напояване е одобрена от 
Европейската комисия. 
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Според предварителните насоки максималният таван на 
субсидиране на проектите на „Напоителни  системи“ ще бъде 6 
млн. евро, което е обяснимо заради скъпите инфраструктурни 
съоръжения, които трябва да бъдат възстановени. 

Максималният таван на безвъзмездната помощ за всички 
останали проекти ще бъде левовата равностойност на 1,5 млн. 
евро, съобщиха от ведомството. 

По тази подмярка ще се подпомагат инвестиции извън 
земеделските стопанства, които водят до намаляване загубите 
на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на 
съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, 
включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване 
в съществуващи мрежи извън стопанствата. Ще се финансират и 
проекти за покупка на машини и съоръжения за напояване, 
включително и такива, пряко свързани с подобряване на 
енергийната ефективност и опазване на околната среда. 

Ще се покриват също и разходите, свързани със съответния 
проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за 
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания 
за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по 
проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 
допустимите инвестиции по проекта. 

Допустими ще са и разходите за ноу-хау, придобиване на 
патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне 
и изпълнение на проекта; покупка на софтуер, пряко свързан с 

дейността плюс разходите, свързани с въвеждане на системи за 
управление на качеството, подготовка за сертификация. 

Източник: Sinor.BG 

"Политико": България иска ресор 
"Земеделие" за Габриел в новата 
Еврокомисия 

София иска Мария Габриел, която досега бе еврокомисар по 
цифрова икономика и цифрово общество, да поеме силния 
ресор "Земеделие" в новата Европейска комисия, заявиха 
дипломатически източници, цитирани от "Политико". 



9 
 

"Заинтересовани сме от земеделското портфолио", каза 
български дипломат пред изданието. "Все още не мога да 
потвърдя, че ще го получим, но се обсъждаше между нашия 
премиер и следващия председател на Комисията", допълни 
източникът. 

В момента еврокомисар по земеделието е Фил Хоган от 
Ирландия. 

На Европейския съвет в началото на юли Бойко Борисов заяви, че 
Мария Габриел е била предложена за поста върховен 
представител на ЕС за външната политика и сигурността, но 
България е отхвърлила това предложение. В отговор на въпрос 
Борисов уточни, че е отказал поста на върховен представител, 
защото тогава се губи позицията на комисар и няма как България 
да има и двете – комисар с реален ресор и преговарящ за 
външната политика. Считам, че на нас ни трябва реален ресор и 
човек в комисията, Мария Габриел е доказана, подчерта тогава 
премиерът. 

След като имената на всички кандидати за еврокомисари станат 
известни, те ще преминат през изслушвания в Европейския 
парламент в края на септември и началото на октомври, а на 22 
октомври ЕП ще гласува по предложения състав на Комисията 
начело с Урсула фон дер Лайен. 

Източник: dnevnik.bg 

 

Национален събор за автентичен 
фолклор „Тополи пее и се смее“ 
2019 

 
Събора за автентичен 
фолклор „Тополи пее и се 
смее”, с. Тополи, Община 
Варна, e създаден по идея 

на НЧ „Св.св Кирил и Методий-1927”’ в подкрепа на инициативата „ 
Съхрани българското”. През 2006 година се проведе първото издание 
на събора, посветено на 80-годишнината на нашето читалище! Чрез 
създаването на този събор, организаторите имат за цел, да се съхрани 
и популяризира българския автентичен , словесен и песенен фолклор. 
Българската автентична музика и танци! Българския автентичен 
костюм и накити! Съборът е с конкурсен характер! Организира се 
през година,в края на месец август. През 2019 година ще се проведе 
осмото издание. 

Кога: 24-25 август 

Къде: с.Тополи 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Фолклорен фестивал „Дар от 
природата”, с. Говедарци 

Фестивалът „Дар от 
природата” вече е 
включен в Националния 
календар на 
Европейската година на 
културното наследство. 
Той стартира 2013 г. по 
идея на дейци от 
читалище „Христо Ботев 
– 1928 г.” с. Говедарци и 

на кмета, които издигат българският фолклор и природа на 
пиедестал. Събира фолклорни състави от читалищата в община 
Самоков и страната. Фестивалът се организира на читалището в с. 
Говедарци, кметство Говедарци и финансовата подкрепа на Община 
Самоков 
Кога: 24-25 август 

Къде: с.Говедарци 

 

XXVIII Национален фолклорен 
събор на каракачаните 

 
В местността 

Карандила 
край Сливен 

за пореден 
път ще се 
проведе 28-

ми 
Национален 

събор на 
каракачаните в България. Основната цел на събора е да се 
запазят, съхранят и да се предадат на поколенията традициите, 
обичаите, фолклорът и културата на каракачаните. В местността 
се строи традиционна каракачанска колиба, в събора участват 
културните дружества на каракачаните в Сливен, Казанлък, 
Карлово и Карнобат. 

Съборът започва традиционно с водосвет и е изпълнен с богата 
фолклорна програма. 

Кога: 24-25 август 

Къде: местност Карандила, Сливен 
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Фестивал „Пъстра трапеза в 
Джулюница” 

„Пъстра трапеза” е 
събитието, което 
събира в 
Джулюница 
десетки пазители 
на традициите, за 
да покажат своите 
умения на 
ненадминати 

кулинари, за да попеят и да се повеселят всички заедно в родното 
село на Котоошу. Традицията продължава вече 10 години и интересът 
към нея не стихва. Освен пъстри трапези с гозби, в неделния ден 
множеството гости и почитатели на хубавата българска кухня, можеха 
да се насладят и на песенни изпълнения и да похапнат мекици, 
вкусна рибена чорба и да опитат от домашно приготвена на място 
лютеница. Кулинарните събития се наложиха трайно в календара на 
Община Лясковец и са резултат от успешно провеждащия се 
„Карвинг-фестивал Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и 
гурбетчийското градинарство”, който записа успешното си Седмо 
издание. 
Кога: 24-25 август 

Къде: с. Джулюница 

 

V Празник на караомурския 
динен маджун, село Смилец 

 
Въстановка на 
цялостния процес по 
приготвянето на 
динения мед 
започва още от май 
месец, „от нивата до 
тавата“, 
документира се 

всеки процес – от засяването, окопаването, пръскането, обирането на 
дините и превръщането им в мед, който може да бъде съхраняван 
години наред. Извозването на работниците до нивата се осъществява 
посредством магарешки и конски каруци. Накрая отиват да 
дегустират дините, за да преценят дали стават за динен мед, при това 
по старому – удря се в земята динята, за да се сцепи. Децата участват 
активно в почти всички процеси – те носят дините и кочаните за 
запалване на огън. Самото приготвяне на маджуна започва в ранни 
зори като в земята се издълбават така наречените „котлони“, в които 
се пали огън, с „гнезда“ за съдовете /тави/ и изход за дима. Върху тях 
се поставят изстърганите дини, изсипани в медни  съдове, докато се 
получи сок. 

Кога: 25 август 

Къде: местност Гизлиджанската чещма, с. Смилец 




