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БРЮКСЕЛ↓

заинтересовани от програмиране на финансови инструменти за
развитие на селската инфраструктура.

DG AGRI предлага техническа
помощ за използване на
финансови инструменти в
земеделието

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), който представлява финансов инструмент от Втори
стълб на Общата селскостопанска политика на ЕС и един от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, е създаден
с цел заздравяване на селското и горското стопанство и селските
райони в ЕС.
ЕЗФРСР разполага с общ бюджет от над 96 млрд. евро за периода
2014-2020 г. Тази помощ се предоставя за селското и горското
стопанство и управлението на околната среда/природните
ресурси, както и за устойчивото развитие на икономиката в
селските райони. ЕЗФРСР може да предоставя подкрепа чрез
безвъзмездна финансова помощ и чрез финансови инструменти.
Нуждата от финансови инструменти, съфинансирани от ЕЗФРСР,
нараства след 2007 г. и по-конкретно след финансовата и
икономическа криза, която ограничи наличните средства за
селските райони и за земеделието.
Какво отличава финансовите инструменти:

Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“ DG AGRI в Европейската комисия предлага нова
техническа подкрепа за управляващите органи на ЕЗФРСР,



очаква се да бъдат възвърнати;



револвиращи са, т.е. възвърнатите средства се използват
отново в същата област;



подходящи са за финансово жизнеспособни проекти, т.е.
такива, които се очаква да генерират достатъчен приход
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или спестявания, за да изплатят обратно получе-ната
подкрепа;


проектирани са да привличат съфинансиране от други
източници, вкл. от частния сектор, за да се увеличи
количеството
налични
средства
особено
в
сектори/области с проблеми в достъпа до финансиране;



могат да са под формата на кредити, гаранции или дялово
участие;



могат да подпомогнат финансовото предлагане, като
допринесат за развитието на пазара;



могат да се използват в допълнение с безвъзмездна
помощ под формата на грантове; и



могат да бъдат управлявани от национални или
регионални банки, международни организации, като
Европейската инвестиционна банка или Европейския
инвестиционен фонд, от финансови посредници и (само
за заеми и гаранции) от управляващи органи.

Източник: Агрозона

Дали екосхемите ще бъдат
изключени от орязаните
плащания след 2020 г.

Въпреки че задължителността в прилагането на еко-схемите
след 2020 г. е политически въпрос и ще бъде обсъждан от
държавите-членки в друг формат, при последната неформална
среща на експертите по ОСП, проведена в края на септември в
Брюксел, за пореден път беше затвърдено решението, че е
важно те да се прилагат задължително в земеделието.
Представители на някои от държавите обаче предложиха екосхемите да бъдат изключени от намаленията на плащанията, за
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да се създаде стимул за земеделските стопани и да се изпълнят
целите по ОСП. В частта относно интервенциите по развитие на
селските райони в областта на климата и околната среда беше
обсъдено отделянето в специална разпоредба на хуманното
отношение към животните, необходимостта от определяне на
правилното ниво на плащане по конкретна интервенция, за да
няма подценяване или надценяване. Доста различни
становищата обаче бяха изтъкнати по предложението за
предоставяне на възможност за закупуване на земя само от
млади фермери. Повечето делегации подкрепиха доброволния
характер на прилагане на инструмента за управление на риска.
Някои
делегации
приветстваха
възможността
за
непроизводствени инвестиции за защита на животните срещу
хищници.

определението за „постоянно затревени площи и постоянни
пасища“ делегациите дадоха широка подкрепа за направените
предложения, като подчертаха, че „технически корекции все
още са необходими“. Относно определението за „млад фермер“
повечето делегации подкрепиха разпоредбите, но все още са
необходими технически корекции.

На друга неформална среща, проведена в Хелзинки на 23
септември, са обсъдени и някои технически аспекти в бъдещите
стратегически планове за ОСП след 2020 г. Специалният комитет
по селско стопанство даде своята оценка по техническите и
правни
предложения,
направени
от
финландското
председателство за определенията в Регламента за
стратегическите планове.

Селскостопанският износ от ЕС ще
продължи да расте и догодина

Представени са становища за понятието „хектар, отговарящ на
условията за подпомагане“ (за директни плащания) и „истински
земеделски стопанин“. Според някои експерти определението
следва да остане доброволно и на държавите членки трябва да
се предостави максимална гъвкавост. По отношение на
определението за „обработваема земя“, повечето делегации
приветстваха предложението на председателството, но
изтъкнаха, че все още са необходими технически корекции. По

Следващото заседание на СКСС ще бъде на 7 октомври, а
Финландското председателство ще представи компромисен
текст относно членовете за развитие на селските райони,
системата за консултации в земеделието и „новия модел за
изпълнение“.
Източник: Sinor.bg

Износът на свинско месо от ЕС тази година ще бъде с 20% повисок от миналата година, заради африканската чума по свинете
в Китай, а производството на зърно, въпреки сушата, не само ще
се възстанови след миналогодишния спад, но и ще се увеличи с
8%. Тези ключови констатации се съдържат в доклад, публикуван
в петък от Европейската комисия за състоянието на
селскостопанските пазари в ЕС. В него се казва, че въпреки
изключително горещо и сухо лято в повечето страни от ЕС,
производството на зърно ще достигне 312 милиона тона. Сушата
забележимо засегна царевицата, чието производство ще бъде
намалено с 4% – до 66,5 милиона тона. Реколтите от пшеница и
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ечемик обаче ще бъдат с 10-12% по-високи от миналата година –
съответно 145 и 61 милиона тона.

5%, производството му се стабилизира на 119 милиона тона, а на
захарта – 17,5 милиона тона. През 2019 г., в сравнение с
миналата година, ЕС ще увеличи с 4% добивите от праскови и
нектарини, достигайки 4,1 милиона тона. Това води до ръст в
тяхното потребление и преработка. Същото важи и за доматите,
чийто износ ще се увеличи с 33%. Пролетните студове в Полша
доведоха до значително намаляване на добива на ябълки, което
доведе до общ спад в производството на този плод с 18% в ЕС.
Въпреки това, благодарение на богатата реколта от предходната
година, износът на преработени ябълки от ЕС дори ще надвиши
средното ниво с 11%.
Ръст в износа на млечни продукти и месо

Маслодайните на седемгодишен минимум
Поради неблагоприятно време се очаква производството на
маслодайни семена да спадне до седемгодишен минимум от
29,7 милиона тона. Производството на рапица ще намалее с 16%
в сравнение с миналата година. Ще има лек спад в
производството на зехтин, но поради натрупаните резерви
износът му ще бъде със 7% по-висок от средния за последните 5
години. Поради ниските цени на захарта площта на
отглеждането на захарно цвекло в ЕС тази година намаля с почти

Млечната промишленост очаква лек растеж – добивите на мляко
ще възлизат на 158 милиона тона, а износът на млечни продукти
от ЕС през 2019 г. ще нарасне с 5%. Производството на свинско
месо остана стабилно, но силния растеж на търсенето в Китай
увеличи износа с цели 20% в сравнение с миналата година.
Прогнозите за следващата година обещават да се запази
високото търсене на свинско месо в Китай и бърз растеж на
производството му в ЕС. През 2020 г. производството на птиче
месо ще продължи да нараства поради доброто вътрешно и
международно търсене. Въпреки общо увеличение на износа на
животни, вътрешното потребление на месо на глава от
населението в ЕС ще намалее с 0,5% през 2019 г., прогнозират от
ЕК.
Източник: Агрозона
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ЕК пусна карта с характерните
селскостопански стоки за всяка
държава

У НАС ↓
България иска да се запази
ежегодното подпомагане на
стопаните в ОСП

18 млн. души в
селските райони
на
Европейския
съюз ще получат
по-добър достъп
до
високоскоростни
технологии,
подобрени интернет услуги и инфраструктура през 2020 г. Такива
са плановете на Европейската комисия във връзка с Общата
селскостопанска политика.
За да покаже характерната селскостопанска продукция в ЕС,
Европейската комисия пусна карта с най-произвежданите
селскостопански стоки за всяка държава членка. В картата е
посочено, че България произвежда предимно зърнени и
маслодайни култури, както и мляко.
Източник: Агрозона

„За България е важно да се запази ежегодното подпомагане на
земеделските стопани в рамките на Общата селскостопанска
политика (2021-2027г). Необходимо е да се предостави правна
сигурност на плащанията за периода до приемане на новото
законодателство.“ Това каза министърът на земеделието,
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храните и горите Десислава Танева на срещата на министрите на
земеделието на страните от Вишеградската група и България,
Хърватия, Румъния, Словения и Финландия в Прага.
В рамките на директните плащания е необходимо да се
продължи прилагането на настоящите схеми, включително

осигури
социалната
устойчивост
производители в тези области.

на

земеделските

По отношение на предложените еко-схеми за доброволно
участие от страна на стопаните, земеделският министър посочи,
че България оценява подхода като положителен метод за
осигуряване на допълнителен стимул за по-високия принос към
околната среда и климата.
„Ние застъпваме доброволността, но тази тема я разглеждаме
като неделима с останалите чувствителни въпроси по пакета на
реформата на ОСП, тъй като искаме справедливо насочване на
подпомагането“, обясни министър Танева, предават от
пресцентъра на земеделското министерство.
Източник: Агрозона

опцията за подпомагане на преходната национална помощ,
посочи министър Танева.
Страната ни ще отстоява правото, ако не като национална
преходна помощ, то като възможност с този бюджет да бъде
увеличен пакетът обвързана подкрепа. По думите й двата пакета
помощи
са
насочени
към
чувствителните
сектори
„Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“, където са и
малките стопанства. Без това финансиране няма да може да се

МЗХГ с проект на индикативен
график за приемите по ПРСР 20142020 през 2020 година
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
публикува Проект на Индикативна годишна работна програма
на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година Проект на
Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за
2020 календарна година
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Съгласно проектографика се предвиждат приеми по
следните подмерки:














Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки
стопанства“ (ТПП)“ с общ бюджет по процедурата- до 6
000 000 евро; допустими кандидатит са земеделски
стопанства (физически лица, еднолични търговци,
ЕООД), отглеждащи свине, овце, кози и птици; прием в
периода януари- март 2020;
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“Целеви прием за земеделски стопани в сектор
„Животновъдство“ март- април 2020;
Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства
по Тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства“ с общ бюджет по процедурата- до 5 000 000
евро; прием в периода април- юни 2020;
Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ с общ бюджет
по процедурата- до 8 560 000 евро; прием в периода
юни-септември 2020;
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности
за сътрудничество на местни инициативни групи“ с общ
бюджет по процедурата- до 4 477 401 евро; прием през
август 2020;
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности с
общ бюджет по процедурата- до 647 544 евро; прием в
периода септември- декември 2020;
Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ с
общ бюджет по процедурата- 6 000 000 евро; допустим
кандидат е Национална служба за съвети в земеделието
(НССЗ); прием в периода октомври-ноември 2020;



Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия
по осведомяване“ с общ бюджет по процедурата- до 15
000 000 евро; прием в периода октомври-декември 2020
г.

УО на ПРСР 2014-2020 уточнява, че приемите на заявления за
подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11
„Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и
Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони,
изправени пред природни или други специфични ограничения“
и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020
г. не се включват в ИГРП за 2020 г., тъй като редът и
изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.
Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по
реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Източник: МЗХГ

Пчеларите кандидатстват за de
minimis
От днес, 7 октомври до 18 октомври 2019 г., пчеларите могат да
кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов ресурс за
помощта е в размер на 4,5 млн. лв.
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Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които
притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са
реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г.
Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени
както в Закона за пчеларството, така и на Наредба за
изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка
консумация.

Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по
линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от
годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство.
Подкрепата има за цел да компенсира направените от стопаните
разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с
последствията от неблагоприятните климатични условия,
довели до ниски добиви на пчелен мед.
Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се
с първично производство на селскостопанска продукция –
физически лица, еднолични търговци, юридически лица и

кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са
регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба №3 от
1999 г.
Източник: ДФ „Земеделие“- РА

Фонд "Земеделие" отпуска 500
хил. лева за борба с вредителите
по доматите
Оранжерийните
производители ще получат
финансова подкрепа от 500
хил. лева за борба с
вредителите по доматите.
Средствата са осигурени по
схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки
за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera)“. Ресурсът е утвърден с решение на УС на ДФ
„Земеделие”.
Подпомагането има за цел да компенсира разходите на
оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за
растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на
субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати
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и средства за борба с вредителя, нf не може да надхвърля сумата от
2500 лв./хектар с ДДС.
Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от
най-малко 1 дка (0.1 хектара). Градинарите трябва да представят
декларация за наличие на доматен молец в парниците си, както и
предписания от областните дирекции по безопасност на храните
(ОДБХ) за унищожаване на вредителя.
Предстои изготвяне и утвърждаване на указания за прилагане на
държавната помощ.
Източник: МЗХГ

Януш Войчеховски ще разработи
стратегия за земеделието до 2050
г.
Номинираният за еврокомисар за земеделие и развитие на
селските райони Януш Войчеховски се ангажира да разработи
дългосрочна стратегия (2050 г.) за земеделието на ЕС. Това заяви
той по време на изслушване пред членовете на Европейския
парламент в Брюксел.

на директните плащания за земеделските стопани. Заяви, че
младите фермери също се нуждаят от повече подкрепа за
преодоляване на препятствията, с които се сблъскват при
навлизането в сектора като достъп до земя, кредити и други.
По време на изслушването Януш Войчеховски отбеляза, че помалко млади хора
работят
в
земеделието, като
са “загубени 4 000
000 фермери за 10
години“, но в
бъдеще
очаква
подобряване на
ситуацията.
Ангажира се да
представи
и
Доклад
за
състоянието на селското стопанство в ЕС, който да съдържа брой
земеделски стопани и стопанства, демографска ситуация,
проблем с обновяването на поколенията и др.
Източник: Агрозона

Първият приоритет на Войчеховски ще бъде да работи с
Европейския парламент и със Съвета за постигане на
политическо споразумение относно Общата селскостопанска
политика (ОСП). Полският кандидат защити преразпределението
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
III Световен фестивал на гайдари
и кавалджии „Чуйте Девин“
На третото издание на Световен фестивал
на гайдари и кавалджии „Чуйте Девин“
участват гайдари и гайдарски формации от
световен мащаб. Занаятчии от страната
излагат за продан своите ръчно изработени
накити, народни музикални инструменти,
съдове за готвене и стомни, сувенири и
бродирани тениски, както и сладкогласни
чанове и камбани. Организират се изложби
и много хора вземат участие.

Трети Фестивал на бъчвата , с.
Врачеш
За трета поредна година се
организира „Фестивал на
бъчвата“, който се провежда
около Петковден (14
октомври), когато се
празнува традиционният
събор на селото.

Фестивалът няма конкурсен характер, всички участници получават
грамоти и награди.

Богатата програма и в
двата
дни
на
тазгодишното издание предвижда много забавления, музика и
добро настроение за жителите на селото и всички гости.
Поканени са много самодейци от общината и от страната,
популярни изпълнители и други известни лица от телевизионния
екран. По време на фестивала се прави демонстрация на
автентично изработване на бъчва и основните етапи в процеса –
разбичване на дървения материал, редене и сушене на
материала, обработване на дъгите, събиране, свиване,
препичане и задънване на бъчвата. Гостите на празника имат
възможността да се запознаят с най-възрастния и най-младия
майстор, практикуващ бъчварския занаят. Селото е известно още
като „Столицата на бъчвите”, тъй като занаятът има 160-годишна
традиция.

Кога: 10-13 октомври
Къде: Девин

Кога: 12-13 октомври
Къде: с.Врачеш

Фестивалът има за цел да популяризира музикалните и танцови
традиции, характерни занаяти и обичаи в гр. Девин и в Родопите. В
основата са традиционни музикални инструменти, характерни за този
край – гайда и кавал. Фестивалът дава възможност за изява и на
съвременни творци от различни жанрове на изкуството, които се
вдъхновяват от традицията, за да създават модерни образци. На
сцените се изявяват музиканти, танцьори, художници, илюзионисти,
актьори.
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Празник на картофа – с. Чифлик
Всяка година втората
събота на октомври в
троянското село Чифлик
читалище „Просвета –
1927 г.“, със
съдействието на
кметското
наместничество и
пенсионерския клуб,
организира Празник на
картофа.
В програмата посетителите могат да разгледат кулинарна изложба с
картофени ястия, да се включат в различни състезателни игри и да се
насладят на богата музикална програма.
Всички гости могат да опитат и вкусна картофена чорба, приготвена от
местни кулинарки, както и традиционната питка с плънка от картофи,
наречена „Барабойник“.
Идеята на организаторите е, чрез този необичаен празник да дадат
възможност на производители, търговци и туристи да осъществят
полезни срещи и контакти помежду си, да обменят знания и опит в
областта на кулинарното изкуство и производството на картофи, както
и, разбира се, да прекарат един различен и изпълнен с много емоции
ден!
Кога:12 октомври
Къде: с. Чифлик

Национален фестивал на хорото и
фолклорните умения – с.
Узунджово
Национален
фестивал на хорото
и
фолклорните
умения ще
се
проведе на 13
октомври 2019 г. в
село Узунджово. Организатор на събитието е НЧ „Пенко Пенков
2013“
Цели
на
фестивала:
• Привличане интереса на туристи и инвеститори към селото
•
Развитие
на
културен
туризъм
в
региона
• Популяризиране и съхраняване на фолклора и традициите,
занаятите и традиционния поминък на селищата представени по
време на фестивала
Фестивалът е с конкурсен
ограничения за участниците.

характер,

няма

възрастови

Кога:13 октомври
Къде: с. Узунджово
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