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БРЮКСЕЛ↓ 
Полякът Януш Войчеховски е 
приемникът на Фил Хоган като 
еврокомисар по земеделие 
Преди броени часове председателят на Европейска комисия (ЕК) 
Урсула фон дер Лайен представи своя екип и новата структура на 
следващата на ЕК, съобщиха от пресцентъра на ЕК. При 
обявяването на помощниците си, фонд дер Лайен подчерта, че 
акценти в бъдещата дейност на комисията ще бъдат „промените 
в климата и мерките за преодоляването им, технологиите и 
демографските характеристики, които преобразяват нашите 
общества и начина ни на живот“. 

„Трябва да се съсредоточим върху равенството и да създадем 
възможности за всички хора, независимо от това дали са жени 
или мъже, дали са от изток, запад, юг или север, дали са млади 
или стари. Трябва да отстояваме общите си ценности и 
върховенството на закона. През следващите пет години всички 
европейски институции трябва да работим заедно, за да разсеем 
страховете и да създадем нови възможности“, посочи още 
новият председател на ЕК. 

Нова структура, адаптирана към набелязаните цели 

Новият колегиум ще се състои от осем заместник-председатели 
на ЕК, в това число върховният представител на Съюза по 

въпросите на външната политика и политиката на сигурност 
(Жозеп Борел). Заместник-председателите отговарят за 
водещите приоритети в политическите насоки. Те ще ръководят 
работата по най-важните хоризонтални въпроси, като например 
Европейския зелен пакт, подготвеността на Европа за цифровата 
ера, икономиката в интерес на хората, съхраняването на 
европейския ни начин на живот, по-силна Европа на световната 
сцена и новия тласък за европейската демокрация. 

Членовете на Комисията са в центъра на структурата на новия 
колегиум. Те ще ръководят експертните познания и опит, 
осигурявани от генералните дирекции. 

Трима изпълнителни заместник-председатели ще имат двойна 
функция. Те ще бъдат едновременно заместник-председатели, 
отговарящи за една от трите основни теми в дневния ред на 
новоизбрания председател, и членове на Комисията. 

Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс 
(Нидерландия) ще координира работата по Европейския зелен 
пакт. Той ще отговаря и за политиката за борба с изменението на 
климата със съдействието на Генерална дирекция „ Действия по 
климата“. 

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер 
(Дания) ще координира цялата програма за подготвеност на 
Европа за цифровата ера и ще бъде комисар по въпросите на 
конкуренцията с подкрепата на Генерална дирекция „ 
Конкуренция“. 
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Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис 
(Латвия) ще координира работата в областта на икономиката в 
интерес на хората и ще бъде комисар, отговарящ за финансовите 
услуги, със съдействието на Генерална дирекция „ Финансова 
стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“. 

Останалите петима заместник-председатели са: 

Жозеп Борел (Испания, понастоящем министър на външните 
работи): кандидат за ВП/ЗП, „Посилна Европа на световната 
сцена“; 

Вера Йоурова, (Чешка република, член на Комисията „Юнкер“): 
„Ценности и прозрачност“; 

Маргаритис Схинас (Гърция, бивш член на Европейския 
парламент, дългогодишен служител на Европейската комисия): 
„Съхраняване на европейския ни начин на живот“; 

Марош Шефчович (Словакия, заместник-председател на 
Комисията „Юнкер“) „Междуинституционални отношения и 
перспективи“; 

Дубравка Шуица (Хърватия, член на Европейския парламент): 
„Демокрация и демография“. Тя ще ръководи от страна на 
Комисията и работата по Конференцията за бъдещето на Европа. 

Всички членове на колегиума ще посетят всяка държава членка 
през първата половина на мандата си. Те трябва да опознаят не 
само столиците, но и да посетят регионите, в които хората в 
Европа живеят и работят. 

Ето и останалите кандидати за комисари, които ще бъдат 
предложени за одобрение от Европарламента: 

Йоханес Хан (Австрия) ще отговаря за ресор „ Бюджет и 
администрация“ и ще се отчита пряко пред председателя на 
Комисията Урсула фон дер Лайен. В качеството си на 
дългогодишен член на колегиума той разбира значението на 
създаването на модерна администрация. 

Дидие Рейндерс (Белгия), който е адвокат по професия, е бивш 
национален министър на финансите, министър на външните 
работи и европейските въпроси и министър на отбраната с богат 
опит. В новата Комисия той ще отговаря за ресор „Правосъдие“ 
(включително по въпросите за върховенството на закона). 

Мария Габриел (България) е настоящ европейски комисар. Тя 
работи всеотдайно и енергично по ресора на цифровите 
технологии и сега преминава към създаването на нови 
перспективи за младото поколение (ресор „Иновации и 
младеж“). 

Стела Кириaкидес (Кипър) е медицински психолог с 
дългогодишен опит в областта на социалните въпроси, 
здравеопазването и профилактиката на раковите заболявания. 
Тя ще ръководи ресор „Здравеопазване“. 

Кадри Симсон (Естония) е дългогодишен член на естонския 
парламент и министър на икономиката и инфраструктурата. Тя 
ще отговаря за ресор „Енергетика“. 
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Юта Урпилайнен (Финландия) е била не само министър на 
финансите и дългогодишен член на комисията по външни работи 
на финландския парламент, но е работила и като специален 
пратеник в Етиопия. Тя ще поеме отговорността за ресор „ 
Международни партньорства“. 

Силви Гулар (Франция), която е бивш член на Европейския 
парламент ще поеме ресора „Вътрешен пазар“, като ръководи 
работата в областта на индустриалната политика и ще насърчава 
цифровия единен пазар. Тя ще отговаря и за новата Генерална 
дирекция „ Отбранителна промишленост и космическо 
пространство“. 

Ласло Трочани (Унгария) е бившият министър на правосъдието 
на Унгария. Той ще ръководи ресор „Съседство и разширяване“. 

Фил Хоган (Ирландия) — действащият комисар по въпросите на 
селското стопанство, ще допринесе с опита си в новата Комисия 
в ресор „Търговия“. 

Паоло Джентилони (Италия) — бивш италиански министър-
председател и министър на външните работи, ще сподели 
големия си опит в ресор „Икономика“. 

Виргиниюс Синкявичюс (Литва) — министър на икономиката и 
иновациите на Литва, ще отговаря за „Околна среда и океани“. 

Никола Шмит (Люксембург) идва с опита си от Европейския 
парламент и прослуженото време като национален министър на 
заетостта и труда и сега ще отговаря за ресор „Работни места“ . 

Хелена Дали (Малта) е посветила своя политически живот на 
равнопоставеността в качеството си на министър на социалния 
диалог, потребителските въпроси и гражданските свободи, а 
също и като министър на европейските въпроси и 
равнопоставеността. Тя ще ръководи ресор „Равнопоставеност“. 

Януш Войчеховски (Полша) е дългогодишен член на 
Европейския парламент, участващ в комисията по земеделие, и 
понастоящем е член на Европейската сметна палата. Той ще 
отговаря за ресор „Земеделие“. 

Елиза Ферейра (Португалия) понастоящем е заместник-
управител на Banco de Portugal. В продължение на много години 
е член на Европейския парламент и е била министър на 
планирането и министър на околната среда на Португалия. Тя ще 
ръководи ресор „Сближаване и реформи“. 

Рована Плумб (Румъния) е член на Европейския парламент 
(заместник-председател на Групата на социалдемократите) и е 
бивш национален министър на околната среда и изменението на 
климата, министър на труда, министър на европейските 
фондове, министър на образованието и министър на транспорта. 
Тя ще отговаря за ресор „Транспорт“. 

Янез Ленарчич (Словения) е словенски дипломат. Той е бил 
държавен секретар по европейските въпроси и в продължение 
на няколко години е работил в тясно сътрудничество с 
Организацията на обединените нации, Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз. Той ще 
отговаря за ресор „Управление при кризи“. 
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Илва Йохансон (Швеция) е национален министър на заетостта, 
но също така бивш министър на училищата и министър на 
здравеопазването и грижите за възрастните и член на шведския 
парламент. Тя е също така високо ценен експерт в областта на 
заетостта, интеграцията, здравеопазването и благосъстоянието. 
Тя ще ръководи ресор „Вътрешни работи“. 

След като Европейският парламент даде одобрението си по 
предложените кандидатури, Европейският съвет официално 
назначава Европейската комисия в съответствие с член 17, 
параграф 7 от ДЕС. 

Източник: Sinor.BG 

Климатичните промени могат да 
обърнат агробизнеса в ЕС с 
главата надолу 
Екосистемните услуги да се заплащат, препоръчва Европейската 
агенция по околна среда 
 

Промените в климата могат да обърнат целия агробизнес на ЕС с 
главата надолу, се казва в доклад на Европейската агенция по 
околна среда (ЕАОС), озаглавен „Climate change adaptation in the 
agriculture sector in Europe“ („Адаптиране на селскостопанския 
сектор в Европа към изменението на климата“), предава 
ruralnet.bg.  

Редица влияния от изменението на климата върху 
агроекосистемите и растениевъдството в бъдеще могат да 
повлияят на цената, количеството и качеството на продуктите в 
Европа. Очаква се екстремните метеорологични и климатични 
събития като суша и студове да преобърнат търговските модели 
и разпределението на доходите в селското стопанство в Европа, 
постоянно прекроявайки познатото ни растениевъдството. 

„Горещият“ регион Южна Европа 

Италия, Гърция, Португалия, южната част на Франция и Испания 
биха могли да се сблъскат с намаляване на относителната 
рентабилност на селското стопанство, което в крайна сметка би 
могло да доведе до загуба на земеделска земя и земеделските 
производители да се откажат от дейността, се казва в доклада. 

Промяната на климата се очаква да намали производителността 
на културите в части от Южна Европа и да подобри условията за 
отглеждане на култури в Северна Европа. Въпреки че в северните 
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региони може да се наблюдават по-дълги вегетационни периоди 
и по-подходящи условия за културите в бъдеще, броят на 
екстремните събития, които отрицателно влияят върху селското 
стопанство в Европа, се очаква да се увеличи. 

Адаптацията – топ приоритет 

Авторите на доклада подчертават, че опитите за адаптиране към 
изменението на климата в селскостопанския сектор трябва да 
бъдат основен приоритет за политиците на ЕС. 

Докладът на ЕАОС подчертава, че са необходими повече знания, 
иновации и повишаване на осведомеността, за да се подобри 
ефективното използване на вече наличните мерки за 
адаптиране, като например въвеждане на адаптирани култури, 
подобрени техники за напояване и за управление на полетата и 
агролесовъдни системи, диверсификация на културите или 
прецизно земеделие. Тези практики следва също да доведат до 
по-ниски емисии на парникови газове и въздух, до по-добро 
управление на почвата, земята и водните ресурси, което от своя 
страна ще помогне за опазването на местните екосистеми и 
биоразнообразието. 

Екосистемните услуги да се заплащат 

Докладът също така предлага държавите-членки на ЕС да 
приоритизират адаптацията в селскостопанския сектор, 
например чрез увеличаване на финансирането на мерките за 
адаптиране чрез прилагането на ОСП. 

Дори при подходяща за адаптация рамка на политиката на 
равнище ЕС, адаптирането на равнището на земеделските 
стопанства може да не се осъществи непременно. Поради тази 
причина докладът предлага политиците в държавите-членки да 
обмислят добавянето на разпоредба за заплащане на 
екосистемни услуги, свързани с адаптирането по новите еко-
схеми, с цел мерките за адаптиране да бъдат насочени към 
предоставяне на по-широки обществени ползи по-
привлекателни за земеделските стопани. 

Адаптацията на ниво ферма е ключова 

Повечето страни на ЕС имат национални стратегии за адаптация. 
Въпреки, че всички тези стратегии включват селското стопанство 
като приоритетен сектор, само ограничен брой страни включват 
мерки за адаптиране, специфични за селскостопанския сектор, 
посочват от ЕАОС. 

Източник: Агрозона 
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ЕС остава най-големият износител 
на селскостопански продукти в 
света 

 
За втора поредна 

година 
Европейският 

съюз заема 
позицията на най-
голям световен 
износител на 
селскостопански и 

хранителни 
продукти, като 

през 2018 г. експортът от ЕС достига 138 милиарда евро. 

Земеделските продукти представляват солиден дял от 7% от 
стойността на общите изнесени стоки за ЕС през 2018 г., като са на 
четвърто място след машини, други произведени стоки и химикали. 
Селското стопанство, заедно със свързаните с него хранителна 
промишленост и услуги осигуряват заедно почти 44 милиона работни 
места в ЕС. Веригата за производство и преработка на храни 
представлява 7,5% от заетостта и 3,7% от общата добавена стойност в 
ЕС. 

Петте най-важни дестинации за селскостопански и хранителни 
продукти на ЕС продължават да бъдат САЩ, Китай, Швейцария, Япония 

и Русия, които представляват 40% от износа на ЕС. В допълнение към 
договарянето на търговски споразумения, които предоставят 
допълнителни възможности за земеделските производители от ЕС, 
Европейската комисия помага на износителите от ЕС да навлязат на 
нови пазари и да се възползват от възможностите за бизнес чрез 
промоционални дейности, включително мисии на високо ниво, 
ръководени от еврокомисаря по земеделие. През 2018 и 2019 г. 
комисар Хоган, придружен от производители от ЕС, пътува до Китай, 
Япония и Обединените арабски емирства. 

Вината и вермутът продължават да доминират в кошницата на 
изнесените продукти, като спиртните напитки и ликьорите са на второ 
място. След това идват детските храни и различни хранителни 
продукти, шоколад, тестени изделия и сладкиши. 
По отношение на вноса, в доклада се стига до заключението, че ЕС 
стана вторият най-голям вносител на селскостопански и хранителни 
продукти с внос на стойност 116 милиарда евро. Това извежда 
търговския баланс на ЕС за този сектор до положителна нетна стойност 
от 22 милиарда евро. 
ЕС внася главно три вида продукти: такива, които не се произвеждат 
или се срещат в малка степен в ЕС като тропически плодове, кафе и 
пресни или сушени плодове (представляващи 23,4% от вноса през 2018 
г.); продукти, предназначени за храна за животни и продукти, 
използвани като съставки при по-нататъшна обработка (като палмово 
масло). 
Вносът от САЩ най-бързо нараства през 2018 г. с увеличение от 10%, 
което прави тази страна водещият доставчик на селскостопански 
продукти в ЕС. 

Източник: Агрозона 
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Финландското председателство 
ще съсредоточи вниманието си 
върху изменението на климата и 
горите във време на дълбока 
несигурност около Брекзит и 
дългосрочния бюджет на 
Европейския съюз 

Финландското председателство 
ще съсредоточи вниманието си 
върху изменението на климата 
и горите във време на дълбока 
несигурност около Брекзит и 
дългосрочния бюджет на 
Европейския съюз, заяви 
министърът на земеделието и 
горите на Финландия г-н Яри 
Леппя по време  на 
заседанието на Комисията на 
ЕП по земеделие и развитие на 
селските райони на 4 

септември.  
Представяйки основните приоритети на председателството той 
подчерта, че са необходими устойчиви мерки за борба с 

изменението на климата и Финландия желае да постигне 
напредък по този належащ въпрос по време на 6-месечния си 
мандат. 

Неформалният съвет по земеделие, който трябва да се проведе 
в Хелзинки (22-24 септември), ще обсъди улавянето на 
въглерода. Председателството  ще се стреми да постигне общ 
подход по пакета от реформи. Има необходимост от 
допълнителни дискусии особено относно зелената архитектура 
и новия модел на изпълнение. Г-н Леппя също така подчерта 
важността на принципа за опростяване, както и признаването на 
разликата в условията между държавите членки. Министърът на 
земеделието и горите на Финландия поиска Европейската 
комисия да представи предложения за преходния период 
възможно най-скоро, с цел да се даде яснота за земеделските 
стопани и държавите членки. Той открои важността на горската 
стратегия и необходимостта да излезе с нова версия за периода 
след 2020 г., която би била още по-ефективна. 

Г-н Леппя определи новините за горските пожари в Бразилия 
като много тревожни. Увеличението на земеделските площи е 
един от факторите за тези пожари. Подчерта, че най-важно е да 
се предотврати обезлесяването в бъдеще. Търговското 
споразумение между ЕС и Меркосур също е приоритет за 
финландското председателство. Важен проблем е болестта 
африканска чума по свинете, която бързо се разпространи в 
Китай и Далечния Изток през тази година. 

Източник: osp.bg 
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Комисията по земеделие на ЕС 
продължава законодателната 
работа по новата ОСП 

 
Комисията по земеделие и развитие на селските райони на 
Европейския парламент постигна съгласие да предаде трите 
доклада за реформата на ОСП, вече приети от предишната 
Комисията, както и да внесе своето променено виждане за 
бюджета за 2020 г. в Комисията по бюджет. 

Председателят на Комисията Норберт Линс заяви, че членовете 
са се съгласили да поискат от Председателския съвет, който се 

състои от председателя на ЕП и лидерите на политически групи, 
да им се позволи да възобновят работата си по реформата на 
Общата селскостопанска политика на ЕС на основата на 
одобрените през месец април тази година доклади относно 
Регламентите за Стратегическите планове на ОСП и Общата 
организация на пазарите, както и относно финансирането, 
управлението и мониторинга. 

Това означава, че Комисията избягва рестартиране на 
законодателната процедура от самото начало. Искането за 
запазване на трите досиета ще бъде изпратено до 
Конференцията на председателите на комисии, която ще се 
проведе на 17 септември, след което те от своя страна ще го 
изпратят на Председателската конференция, която се очаква да 
реши на 19 септември дали да предаде текстовете на ЕП или да 
поиска от новата Комисия по земеделие да започне отново 
работа по тях. 

В случай, че досиетата от предишния мандат се изпратят в 
пленарна зала, една или повече политически групи или поне 38 
евродепутати могат да поискат да върнат досиетата обратно в 
Комисията по земеделие, което ще позволи на новите членове 
на ЕП да внесат изменения и да адаптират текста. В противен 
случай депутатите ще имат шанс да внесат изменения в 
пленарна зала, съгласно обичайната законодателна процедура. 
Следващата среща на Комисията е насрочена за 25 и 26 
септември. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 

Първите изкупвачи на сурово 
мляко ще регистрират договорите 
си онлайн 

 
  До дни първите изкупвачи на сурово мляко ще могат да 
регистрират онлайн договорите си в Регистъра на сключените 
договори за доставка на сурово мляко в Интегрираната система 
за администриране и контрол (ИСАК), съгласно Наредба №1. 
Това ще става чрез подаване на електронни заявления в 
специално разработената за това Система за електронни услуги, 
която ще бъде свързана с модула на ИСАК за сектор „Мляко“. 

       ДФ „Земеделие“ работи активно за дигитализацията на 
всички системи, които администрира. Това ще доведе до 

намаляване на административната тежест за земеделските 
стопани и агробизнеса и ще облекчи както работата им, така и 
задълженията. 

     В тази връзка от 10 до 12 септември 2019 г. няма да се приемат 
заявления за регистриране на договори на първите изкупвачи на 
мляко в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Временното 
преустановяване на регистрацията се налага поради 
технологично адаптиране и обновяване на модула в ИСАК и 
завършване на последния етап от връзката му със Системата за 
електронни услуги за сектор „Мляко“. 

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА 

Министър Танева: Повишаваме 
мерките за биосигурност в 
стопанствата, за да запазим 
производството на свинско месо 
„Стопаните, които искат да продължат да отглеждат свине, ще 
трябва да спазват определени мерки за биосигурност. Те ще 
бъдат разделени в 3 категории – индустриални ферми, фамилни 
ферми и лични стопанства. Разграничителната линия ще бъдат 
нормите за размера на стопанствата. За всяка от категориите се 
подготвят нови мерки и нива за биосигурност, ползвайки 
добрите практики от Европа“. Това съобщи министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на 14-
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тата годишна среща на Постоянната експертна група за 
Африканска чума по свинете в Европа, която се провежда в 
София. Тя допълни, че с цел надграждане на мерките, ще се 
открият няколко целеви приема по Програмата за развитие на 
селските райони (2014-2020 г.) - Мярка 6.3 – за малките 
стопанства, Мярка 4.1 - за големите стопанства, а за личните ще 
има съвсем облекчени изисквания. „Регистрацията на 
животновъдни обекти ще бъде административно облекчена, но 
при стриктно спазване на условията за  биосигурност. Развъдната 
дейност ще бъде разрешена за фамилни ферми с високо ниво и 
обем на тези мерки“, обясни министърът.   Тя каза още, че се 
работи и в посока прилагане на трайни мерки по отношение на 
дезинфекция и проверки на багаж по граничните пунктове. 
Репопулацията на домашни прасета може да започне най-рано 
от септември следващата година при новите мерки, които ще 
бъдат приети. 

Министър Танева бе категорична, че за да има в страната ни 
производство на свинско месо и секторът да продължи да бъде 
конкурентоспособен, трябва да се променят условията в посока 
повишаване на мерките за биосигурност. Тя призова 
потребителите да купуват месо с доказан произход. 
Земеделският министър уточни, че се изготвя стратегия за 
изкореняване на заболяването, за да може мерките, които ще се 
предприемат да бъдат заложени в законодателството. 

Министър Десислава Танева обясни, че от началото на годината 
са  регистрирани 35 огнища на АЧС. За целия месец август са 
регистрирани 5 при домашна свиня, като 2 от тях са при 
източнобалкански свине. „Интензитетът на заболяването 
значително намаля, като последното регистрирано огнище в тип 

„лично стопанство“ е от 16 август“, обобщи министърът на 
земеделието. Тя допълни, че за тази година има 57 регистрирани 
случая при дивата свиня. 

 

„За ограничаване и ликвидиране на заболяването, строго се 
прилагат обичайните мерки за дива и за домашна свиня, които 
са разписани в Стратегията за борба с АЧС на Европейския съюз 
от 2015 г.“, категорична бе министър Танева. Тя благодари на 
еврокомисаря по здравеопазване и безопасност на храните 
Витянис Андрюкайтис и генералния директор на Световната 
организация по здравеопазване на животните (OIE) Моник Елоит 
за съдействието им за справяне с болестта у нас. 
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Комисар Андрюкайтис посочи, че ЕК подготвя документ за АЧС, 
който ще бъде представен за одобрение от страна на всички 
държави-членки в рамките на Съвет на ЕС по земеделие и 
рибарство. Той изтъкна важността да се спре разпространението 
на болестта и необходимостта от изкореняването й. По думите 
му е важно всички да действат заедно и в унисон - органите на 
изпълнителната власт, земеделските производители и научните 
среди. Еврокомисар Андрюкайтис отбеляза, че е горд с 
лидерските качества на министър Танева за предприетите 
действия спрямо болестта и отбеляза опита, който България е 
натрупала по отношение борбата с АЧС. Той изрази 
удовлетворение за това, че на събитието участват министри и 
заместник-министри от повече от 20 страни, включително и 
балкански държави. Според него това е ясен знак за засиленото 
сътрудничество не само между държавите- членки на ЕС, но и 
други европейски страни, които по един или друг начин са 
засегнати от болестта АЧС. От своя страна, Моник Елоит изтъкна, 
важността на стриктното спазване на мерките за борба със 
заболяването, предвид липсата на ваксина. 

Изпълнителният директор на Българската агенция по 
безопасност на храните д-р Дамян Илиев също подчерта, че 
прилагането на мерките и подкрепата на цялата общественост са 
единственият начин да се пребори страната ни със заболяването. 

Източник: МЗХГ 

 

 

43 общини санират 
административните си сгради по 
ПРСР 2014-2020 

ДФ „Земеделие“ одобри 
43 общински проекта за 
енергийна ефективност 
по подмярка 7.2 от ПРСР 
2014-2020. В рамките на 
процедурата чрез ИСУН 
бяха подадени общо 51 
проектни предложения, с 
обща стойност на 

заявената субсидия от над 13 млн. евро. За тях беше извършена 
предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия 
надвишава бюджета от 10 млн. евро, определен в условията за 
кандидатстване. 
За обработка на административно съответствие и допустимост, и 
техническата и финансова оценка бяха разпределени 47 проекта. 
От тях одобрение получиха 43. Ангажираният финансов ресурс за 
тях възлиза на около 8,7 млн. евро. 

Остатъчният разполагаем бюджет по процедурата, в размер на 
1,3 млн. евро, е достатъчен за обработка и на останалите 4 
проектни предложения, които попадаха в резервния списък, 
публикуван на официалната страница на ДФЗ. 
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ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на 
договори с одобрените 43 общини. Чрез финансовата помощ по 
ПРСР 2014-2020 кандидатите ще модернизират и обновят 
сградния фонд на общинската администрация. 

Източник: МЗХГ 

До 31 октомври ще се доказват 
реализираните мляко и животни 
От 7 октомври  животновъдите, които са кандидатствали по 
схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019 г., трябва да 
докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са 
произвели. Крайният срок ще бъде 31 октомври 2019 г. За същия 
период ще се доказват и реализираните на пазара животни. 
Документи по образец ще се подават в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“. 

 

Периодът на доказване 
на реализация е 
01.10.2018 г. – 30.09.2019 
г. Документи се подават 
по четири схеми: Схема 
за обвързано 
подпомагане за млечни 
крави – СМлК, Схема за 

обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен 

контрол- мляко – ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано 
подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен 
контрол с направление мляко – ДПЖСК и Схема за обвързано 
подпомагане на биволи. 

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми – 
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или 
юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни 
крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за 
обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под 
селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или 
комбинирана реализация). В зависимост от това къде са 
реализирани животните – в България или извън страната, се 
попълват различни типови образци. 

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на 
документите, с които доказват реализация на произведената от 
тях продукция от официалната интернет страница на ДФЗ. При 
попълване на документите кандидатите трябва да използват 
съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК 
– като физическо лице, юридическо лице или едноличен 
търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна 
инструкция за тяхното попълване. 

Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен 
носител. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на 
документите, доказващи реализацията на продукцията си. Те 
следва да бъдат издадени от съответния земеделски 
производител или от изкупвача на продукцията. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

III Международен фестивал на 
занаятите и изкуствата, Козлодуй 

По време на 
„Фестивала на 
занаятите и 

изкуствата“, 
който 

продължава 3 
дни, се 
организира и 
алея на 

занаятите, както и съпътстваща фолклорна програма. Докато текат 
надиграванията и надпяванията на изпълнителите, бабите от 
пенсионерските клубове възпроизвеждат местни обичаи. 
Десетки занаятчии от околните региони участват в изложението, а 
жителите и гостите на града посещават специалните работилници, 
където малки и големи могат да опитат уманията си в сфери като 
килимарство, дърворезба, грънчарство, ножарство, плетива… 
Първата вечер на сцената се изявяват самодейни състави. 
Изпълнители в Ботев парк представят песни и танци от цялата страна, 
а присъстващите често се хващат на хората или са съпричастни на 
програмата от поляната в парка. 
Кога: 13-15 септември 
Къде: Ботев парк, Козлодуй 

Празник на плодородието 
„Кардамска есен“ 

 
Празник на плодородието „Кардамска есен“ се провежда в село 
Кардам. Проявата се организира за четвърта поредна година от 
кметството в селото и читалище „Пробуда-1941”. Идеята на 
организаторите е да се даде възможност на всички местни жители да 
подредят щандове с плодове, зеленчуци, пчелни и млечни продукти, 
домашни ястия и напитки, а на самодейните колективи – да участват 
със свои музикално-танцови изпълнения. 

Кога: 14 септември 
Къде: с. Кардам 
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II Национален гайдарски събор 
„Апостол Кисьов“ с. Стойките 

За втори път смолянското село Стойките 
е домакин на Националния събор на 
гайдата „Апостол Кисьов“. Целта на 
събора е да съхрани и развие 
гайдарското изкуство и събитието няма 
конкурсен характер. 
Съборът носи името на фолклориста 
Апостол Кисьов, роден в селото, 
възродил гайдарството в Родопите, 
създал десетки школи по каба гайди в 
различни селища и организирал 
оркестър от 100 каба гайди с първа 
концертна изява през 1961 г. на събора 

Рожен. 

През 1972 г. пак на същото място той дирижирал оркестър от 300 каба 
гайди, деца и възрастни и 3500 души народен хор. Събитието е 
уникално и е оценено като чудо от журналисти и  чуждестранни 
специалисти фолклористи. През 1981 г. е организирал 30 кръжока по 
гайда с 450 участници. 

Кога: 14 септември 
Къде: с. Кардам 

 

Фестивал на рибата и виното, 
Бургас 

Традиционният Фестивал 
на рибата и виното в 
Бургас бележи началото на 
риболовния сезон и 
забавлява бургазлии и 
гостите на града в началото 
на октомври на Площад 
„Тройката“!. 

Невероятни кулинарни щандове, на които гостите могат да се 
насладят на прясно уловена рибка, приготвена от най-добрите 
майстори и 10 метров бар със специална селекция от най-добрите 
български вина очакват посетителите. 
Фестивалът на рибата и виното ще обогати есенния културен календар 
на града със специално подбрани кулинарни изкушения и събития. 
Фестивалната зона ще събере на едно място кулинарни шатри на 
някои от най-добрите бургаски морски заведения, а готвачите им ще 
приготвят пресни морски деликатеси директно пред посетителите. 
Всеки, който чувства себе си кулинар, ще може да вземе участие в 
конкурсите за любители, а ако имате малко повече опит в кухнята, 
можете смело да се впуснете и в конкурса за „Най-вкусна рибена 
чорба“. 
Селектирани изби от цялата страна ще представят най-добрите си 
вина, допълнени със съвети какво вино с каква храна трябва да 
съчетаваме. 

Кога: 13-15 септември 
Къде: площад Тройката, Бургас 
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Празник на хляба, песента и 
танца, Силистра 

Изложение на 
хляб и хлебни 
изделия от 

народните 
читалища и фирми 
от Силистра се 
провежда всяка 
година – ден 
преди празника на 
града. На площад 

„Свобода“ 
започва 

изложението на хляб и хлебни изделия от народните читалища 
и фирмите от Силистра. По същото време общинските съветници 
на Силистра раздават рибена чорба. 
Вечерта в читалище се провежда концерт „С магията на 
българския фолклор“ с участие на състави от читалищата от 
региона. Вечерта се организира концертът и площадната 
хоротека с участието на клубове за народни танци пред сцената 
на площад „Свобода“. 

Кога: 13 септември 
Къде: площад „Свобода и читалище“ , Силистра 

 

Празник на традиционната 
тракийска баница „Баница вита – 
два пъти превита“, Елхово 

Празникът на 
традиционната 

тракийска баница 
„Баница вита – два пъти 
превита“ се организира 
в Елхово от 2010 година 
и има за цел 
популяризиране и 
съхраняване на 
българските традиции. 

Мероприятието е с конкурсен характер и в него могат да участват 
всички желаещи (без ограничение на възрастта) от Елхово или от 
съседни населени места. Всеки участник има право да се представи с 
от един до три продукта, като задължително условие е това да са 
баници. 
Участниците са свободни сами да преценят с каква по вид баница ще 
се представят, която да е традиционна за представяното населено 
място. Допускат се сладки, солени, с готови или точени кори, с или без 
плънка баници. Произведенията трябва да са придружени с подробно 
описание на рецептите. 
Участниците получават награди от специално жури. 
 
Кога: 13 септември 
Къде: площад „Свобода и читалище“ , Силистра 
 




