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БРЮКСЕЛ↓ 

20 държави членки настояват 
бюджетът на ОСП да се запази 
на текущите нива 

 
Бюджетът на ОСП трябва да бъде запазен на текущите нива за 
ЕС-27 в текущи цени, съгласно съвместно изявление на 
делегациите на 20 държави членки, включително България, 

представено по време на последния Съвет на ЕС по земеделие и 
рибарство. 

По инициатива на Франция, подкрепена от Австрия, България, 
Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Гърция, Ирландия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, 
Испания, Словения, Хърватска и Белгия, групата от държави-
членки настоява за стабилен бюджет за ОСП, който „да посрещне 
новите предизвикателства пред европейското селско и горско 
стопанство“, както и „очакванията на европейските граждани“. 

Държавите членки също така обръщат внимание на „спешната 
нужда да се предприемат действия по отношение на 
климатичните промени“. По време на своето изказване 
френският министър на земеделието Дидие Гийом, настоя, че 
„не може да се постигне компромисно споразумение, без да има 
яснота относно бюджета“, като изрично подчерта ролята на 
селскостопанските разходи за „посрещане на бъдещите 
предизвикателства“. 

Като се има предвид несигурността относно дългосрочната 
финансова перспектива, френският министър заяви, че „нито 
един от трите проекторегламента не може да се счита за 
договорен“. Стабилен бюджет за ОСП е от ключово значение за 
селско стопанство, което е „иновативно, устойчиво и проправя 
път за опазване на околната среда“. 

Призивът за запазване на бюджета на ОСП беше представен 
точно преди срещата на европейските лидери на 17-18 
октомври, по време на която се очакваше да се постигне 
напредък в разговорите по отношение на Многогодишната 
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финансова рамка на ЕС за 2021-2027 год. Комисар Фил Хоган 
заяви пред репортери, че държавите членки искат „да видят, че 
имат на разположение финансовите средства, преди да 
постигнат споразумение за политическите мерки“, което е 
напълно разбираемо, по негово мнение. Други важни теми, 
обсъдени по време на Съвета, включваха обвързаната подкрепа, 
външната конвергенция, еко-схемите и таваните. По отношение 
на бъдещите правила за обвързана подкрепа, няколко държави 
членки (България, Белгия, Унгария) изрично настояха за 
продължаване на този вид подпомагане, докато други държави 
членки (като Германия, Дания, Холандия и Швеция) изказаха 
противоположна позиция. Те настояват за ограничаване на 
обвързаната подкрепа, тъй като този вид подпомагане води до 
нарушаване на конкуренцията на пазара. 

Във връзка с външната конвергенция, няколко държави членки 
(като Италия, Дания, Холандия и Белгия) са категорично против 
предложението на Комисията за изравняване на плащанията, но 
от друга страна, Латвия и Словакия настояха за по-амбициозен 
подход. Еко-схемите също бяха обект на засилена дискусия, като 
комисар Фил Хоган призова да не се „намалява екологичната 
амбиция на бъдещата ОСП“. 

Франция, Германия, Испания и Португалия настояваха новите 
еко-схеми да бъда задължителни за прилагане от държавите 
членки. Италия беше критична към еко-схемите и изрази 
опасения, че ще има дублиране на еко-схемите по Стълб 1 и 
мерките по Стълб 2 (агро-екологични мерки). Люксембург настоя 
за доброволно прилагане на еко-схемите. 

Относно таваните, Дания, Чехия и Румъния поискаха доброволно 
прилагане на таваните на подпомагане за големите ферми. 
Няколко държави членки приканиха Комисията бързо да 
представи предложение за преходни правила за ОСП през 2021 
год., предвид това, че новата ОСП трябва да влезе в сила от 
началото на 2022 год. 

Намерението на финландското председателство е да използва 
следващите срещи на министрите през ноември и декември 
2019 год. за обсъждане на екологичната амбиция и новия модел 
на прилагане, както и да представи нови ревизирани версии на 
трите проекторегламента до началото на декември. 

Делегациите изразиха съгласие, че докладът на 
Председателството за напредъка на реформата на ОСП е добра 
основа за обсъждане, но трябва да се работи още по отношение 
на зелената архитектура, гъвкавост на плащанията, новия модел 
на изпълнение – показатели, оценка и отчитане), дефиницията 
на „истински земеделски стопанин“ и секторните интервенции. 
Министърът на земеделието на Финландия Яри Леппа заяви, че 
председателството има за цел „да стигне толкова далече, 
колкото е възможно в Съвета“, когато се повдигна въпроса за 
актуализираните текстове по трите регламента. 

Източник: osp.bg 
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На заседанието на Европейският 
съвет в Брюксел бяха обсъдени 
редица въпроси, включително 
дългосрочния бюджет на ЕС, 
Брексит, разширяването на ЕС, 
Турция, изменението на климата 
и приоритетите за следващите пет 
години 
На заседанието на Европейският съвет на 17 и 18 октомври 
2019 г. в Брюксел бяха обсъдени редица въпроси, 
включително  дългосрочния бюджет на ЕС, Брексит, 
разширяването на ЕС, Турция, изменението на 
климата и приоритетите за следващите пет години.  

Проведената обмяна на мнения, свързани със следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР) обхвана ключови 
въпроси, като общото равнище, обемите, определени за 
основните области на политиката, финансирането, в т.ч. 
приходите и корекциите, както и условността и стимулите. В 
контекста на това обсъждане Европейският съвет призовава 
финландското председателство да представи преговорна кутия с 
включени конкретни цифри преди заседанието на Европейския 
съвет на 12-13 декември 2019 г. В документа на 

Председателството, подготвен преди тази среща се посочва, че 
„подходящият общ диапазон на нивата би бил 1,03% -1,08% от 
брутния национален доход (БНД) на ЕС-27, което води до обхват 
на финансиране в рамките на € 1,050-1,10 трилиона за 
следващия програмен период (2019 – 2024 г.) в сравнение с 
предложените от Комисията 1,135 трилиона евро (общо поети 
задължения, без специални инструменти). Председателството 

предлага 
запазването на 

разпределението 
между основните 
области на 

политиката 
(приблизително 

1/3 за сближаване, 
1/3 за ОСП и 1/3 за 
„други програми“), 

балансирайки  обемите на сближаване и ОСП и увеличавайки на 
финансирането за „други програми“  в сравнение с настоящата 
МФР, но по-малко от предложеното от Комисията. Подходът „би 
довел до пренасочване на финансиране от стълб I към стълб II“ с 
корекция водеща до „номинално замразяване в стълб I в 
сравнение със сегашната МФР“. Някои допълнителни 
пренасочвания от други позиции ще бъдат направени към стълб 
II, което би довело до ниво, леко под номиналното замразяване 
във втория стълб. 

Въз основа на консултациите на председателството, 
постепенното изравняване на нивата на директното 
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подпомагане между ДЧ „трябва да продължи“, докато не бъде 
разработено подробно решение по този въпрос. Разходите 
трябва да бъдат „в съответствие с политиките и ценностите на 
ЕС“, където са необходими както условност, така и положителни 
стимули по механизма за върховенство на закона, политиките за 
климата и миграцията. В заключенията, приети от Европейския 
съвет на посоченото по-горе заседание, държавните и 
правителствени ръководители подчертават, че Европейският 
съвет е решен Европейският съюз да продължи да играе водеща 
роля в осъществяването на социално справедлив и 
равнопоставен екологичен преход в изпълнение на Парижкото 
споразумение. Европейският съвет ще финализира своите 
насоки относно дългосрочната стратегия на ЕС за  климата на 
срещата в края на годината. 

Източник: ruralnet.bg 

Бюджетът на ЕС за 2020 г.: повече 
средства за климата 

 Евродепутатите добавиха повече от 2 млрд. евро към 
предложението на Комисията за защита на климата  

 Бюджетът за 2020 г. трябва да бъде „мост към 
бъдещето на Европа“, да инвестира в създаването на 
работни места, наука и подкрепа за младите  

 Преговори със Съвета на ЕС през ноември 

  

Евродепутатите приеха своята позиция относно бюджета на ЕС в 
сряда, отбелязвайки, че той трябва да бъде „солидна отправна 
точка за стартиране на ново поколение програми на ЕС“. 

В проекта си на 
резолюция ЕП 
подчертава, че 
бюджетът на 

Европейския 
съюз за 2020 г. е 

„последна 
възможност ЕС да 
се доближи до 
реализирането на 
политическите си 

обещания за периода, включително към изпълнението на целите 
на ЕС по отношение на климата“. Той трябва да проправи пътя за 
дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., т. нар. 
многогодишна финансова рамка (МФР). 

Евродепутатите увеличиха проектобюджета на Комисията, 
добавяйки общо повече от 2 милиарда евро за защита на 
климата. Освен това, те увеличиха бюджета на Инициативата за 
младежка заетост и програмите Еразъм+, и одобриха 
допълнителна подкрепа, в съответствие с приоритетите на 
Парламента, за малките и средните предприятия, 
дигитализацията, миграцията и външната политика, както и за 
развитие и хуманитарна помощ. 
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Парламентът гласува бюджет на стойност около 171 млрд. евро 
за поети задължения (стойност, която ЕС се ангажира да 
инвестира през 2020 г. и годините след това, тъй като проектите 
и програмите се изпълняват за няколко години), което 
представлява увеличение с около 2.7 млрд. евро в сравнение с 
проектобюджета на Комисията. По този начин бюджетните 
кредити за плащания (които ще бъдат конкретно изразходвани 
през 2020 г.) ще бъдат на стойност 159 млрд. евро. 

Интервю с главния докладчик за бюджета на ЕС за 2020 г. 
Моника Холмайер (ЕНП, Германия) може да бъде свалено тук. 
Информационният брифинг е достъпен тук.  

Следващи стъпки  

Пленарното гласуване ще сложи началото на период от три 
седмици за „помирителни“ разговори със Съвета на ЕС. Целта е 
постигането на споразумение между двете институции навреме, 
за да може през втората ноемврийска сесия (25-28 ноември) 
Парламентът да гласува бюджета и председателят официално да 
го подпише. Ако не се стигне до споразумение, Комисията трябва 
да предложи нов проектобюджет. 

Допълнителна информация  

Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на 
местно ниво в страни от ЕС и извън него. Средствата от бюджета 
на ЕС отиват директно към граждани, региони, градове, 
земеделски производители, изследователи, студенти, 
неправителствени организации и предприятия. За разлика от 
националните бюджети, които се използват до голяма степен за 

предоставяне на обществени услуги и финансиране на системи 
за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е предимно 
инвестиционен инструмент и за разлика от националните 
бюджети не може да отчете дефицит. 

Източник:europarl.europa.eu 

Михаел Пилке, ЕК: До средата на 
2020 г.очакваме готовност със 
стратегиите за ОСП 
На фона на предизвикателствата, които стоят пред Общата 
селскостопанска политика в новия програмен период, трябва да 
сме по-ефективни със средствата и проектите, които създаваме. 
Това заяви Михаел Пилке от Главна дирекция Земеделие на 
Европейската комисия в рамките на Международната 
конференция “Сътрудничество – инструмент за промотиране на 
местното развитие”, която се провежда в хотелски комлкекс 
Катарино, близо до Разлог. 

Михаел Пилке: 

“Имаме три предизвикателства занапред – след Брекзит ще 
имаме по-малък бюджет, ще трябва да се справим с 
миграцията. Ще има по-малко финансиране за ОСП. Ето защо 
трябва да сме по-ефективни със средствата и проектите, 
които създаваме. ЕК се съсредоточава и върху екологичните 
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проблеми и търсенето на решения за тях и смятам, че сме 
подготвени да посрещнем тези предизвикателства.” 

 

В рамките на 
конференцията 

Михаел Пилке 
представи нивото 
на подготовка по 

подхода 
ЛИДЕР/ВОМР 

след 2020 г. 

По-голяма гъвкавост на страните-членки по ЛИДЕР 

Фокусът вече се променя към по-висока ориентираност към 
резултата. Това ще даде по-голяма гъвкавост на страните-
членки. По-голяма свобода ще имат МИГ-овете при подбора на 
партньорите и проектите. Взета е предвид и нуждата от авансово 
финансиране, както и възможността за улеснено финансиране. 
Стоим категорично зад идеята за ползване на много фондове. 
Създаване на фонд LEAD – контактна точка, където МИГ-овете да 
си подават проектите. 
По думите на Пилке има място за подобрение на 
сътрудничеството между министерства, администрацията и 
бенефициентите. Много администрации все още се колебаят да 
дават пълномощия на МИГ-овете. 

По думите на Михаел Пилке държавите-членки много активно 
подготвят Стратегиите си за Общата селскостопанска политика – 

10 са финализирали SWOT анализите си, при 12 – в момента се 
разработват. 

Първите 6 месеца на 2020 г. голяма част от държавите са 
обещали да предадат стратегическите си планове за ОСП, обяви 
още представителят на Генерална дирекция Земеделие в ЕК. 

Източник: agroclub.bg 

У НАС ↓ 

Малки земеделци могат да 
кандидатстват за 
европодпомагане за преработка 
Малките земеделски производители могат да кандидатстват в 
срок до 23 декември с проекти за преработка на селскостопанска 
продукция. Това става ясно от съобщение на земеделското 
министерство. Отпуснатият бюджет е над 3 млн. лв., осигурени 
от тематичната подпрограма за малки производители към 
Програмата за развитие на селските райони. Кандидатите, които 
могат да получат финансиране, са животновъди и 
производители на плодове, зеленчуци, етеричномаслени и 
лекарствени култури. Максималното подпомагане за един 
кандидат е до 75 хил. евро. 

 



7 
 

Чрез проектите, които се подават електронно в системата ИСУН, 
могат да се правят инвестиции в материални или нематериални 
активи, които целят създаване или модернизация на 
съществуващи мощности за преработка. Допустимо е 
разширяване на капацитета на местни мрежи за прибиране, 
прием, съхранение, сортиране и пакетиране на земеделска 
продукция, става ясно от информацията. 

 

През август фонд "Земеделие" актуализира графика за прием на 
проекти по програмата за развитие на селските райони до края 
на 2019 г. В последните месеци от годината се очаква 
потенциалните кандидати да могат да поискат финансиране за 
подготвителни дейности за местни инициативни групи, за 
маркетинг на къси вериги на доставки, както и за създаване на 
оперативни групи, работещи по иновации в селското стопанство. 
Най-голяма част от парите в приемите до края на годината обаче 
са отделени за инвестиции в поливна инфраструктура, като 

общата сума за тази цел е 50.46 млн. евро. Кандидати за 
модернизиране на напоителни съоръжения могат да бъдат 
държавното дружество "Напоителни системи", сдружения за 
напояване и юридически лица и кооперации, които са 
доставчици на поливна вода. 

Източник: Дневник 

Заместник-министър Вергиния 
Кръстева: Отчитаме ръст с 28,1% 
при производството на 
оранжерийни зеленчуци за 2018 г. 
Общото производство на оранжерийни зеленчуци бележи ръст с 
28.1 % за 2018 г., спрямо предходната 2017г. Това заяви 
заместник-министърът на земеделието, храните и горите 
Вергиния Кръстева при откриването на първия семинар на 
Българската асоциация на производителите на оранжерийна 
продукция (БАПОП) на тема: „Интегрирана растителна защита в 
оранжериите“, който се провежда в Пловдив. Тя допълни, че 
количеството произведени оранжерийни зеленчуци през 2018 г. 
е в размер на 130,9 хил. тона. Заместник-министър Кръстева 
съобщи, че към момента общата оранжерийна площ в страната 
е 916 ха. „Заявените площи с оранжерийно производство в 
кампанията по Директни плащания за 2019 г. са в размер на 765 
ха, а през 2015 г. те са били 588 ха“, допълни тя. По думите й, 
оранжерийното производство дава възможност за по-
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продължително, устойчиво и ритмично снабдяване на пазара с 
прясна продукци. 

 

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите 
запозна присъстващите и с хода на дебата за бъдещата Обща 
селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тя поясни, че до 
края на годината трябва да бъдат  готови трите SWOT анализа. 
„Единият вече беше представен и  скоро ще бъде финализиран. 
В началото на декември планираме представяне на SWOT 
анализа за околна среда и климат, който се изготвя от Аграрния 
университет в Пловдив“, каза още Кръстева. Тя поясни, че в 
дебата заедно с бранша трябва да бъдат вземани правилните 
решения за модерно, конкурентноспособно и устойчиво 
земеделие. 

 

 
В първия по рода си семинар на Българската асоциация на 
производителите на оранжерийна продукция участие взе и 
ректорът на Аграрния университет в Пловдив проф. Христина 
Янчева. Тя заяви, че 2020 г. е обявена за година на растителното 
здраве. „Темата на днешния семинар е изключително важна, тъй 
като растителната защита е сред основните проблеми на всички 
производители“, каза още тя. 
От своя страна председателят на Управителния съвет на 
Асоциацията Йордан Кръстанов пое ангажимент от тук нататък 
да организира подобни семинари, които ще допринесат за 
модернизирането на производството на оранжерийни 
зеленчуци. 

Източник: МЗХГ 
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Министър Танева: Осигурихме 
38% целогодишна трудова заетост 
в секторите „Плодове“ и „ 
Зеленчуци“ през настоящия 
период на ОСП 
През настоящия програмен период на Обща селскостопанска 
политика беше осигурена 38% целогодишна трудова заетост в 
секторите „Плодове“ и „ Зеленчуци“.  Това каза министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева пред студенти 
от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. 
Министърът коментира, че в тези сектори приложените схеми за 
обвързана подкрепа са значително по-високи. Резултатите 
показват, че в първите години драстично се е увеличило 
производството най -вече на зеленчуците. Имаме с около 30% 
нови трайни насаждения. 

Запазването на обвързаната подкрепа през следващия период е 
едно от предизвикателствата, тъй като е свързано не само с 
консумацията на родно производство, но и с осигуряването на 
трудова заетост в селските райони. Тя уточни, че за следващия 
период очакваме определянето на Многогодишната финансова 
рамка, която фиксира бюджета и неговото разпределение. 

Министър Танева запозна студентите с основните етапи от 
историята и развитието на ОСП на ЕС, за да могат да формират 

собствено мнение за това как ще функционира тя в новия 
програмен период. Важен момент е поставянето на нейното 
начало, което е дело на холандския фермер Сико Мансхолт. Той 
осъзнал, че осигуряването на продоволствената сигурност в 
Европа след Втората световна война е ключов въпрос. През 1957 
година се създава Европейската икономическа общност с 
римския договор. Германия и Франция са двете развити 
земеделски държави, които играят основна роля и са 

определящи за 
земеделската 

политика на 
европейския 

континент до днес. 

„ОСП почива на три 
принципа. Това са 

свободното 
движение на 
земеделски стоки в 

Общността, като се премахват всички пречки за търговията със 
селскостопански стоки. Общностната преференция означава, че 
цената на вносните продукти, след заплащането на мита, трябва 
да бъде по-висока от цената на местните селскостопански 
продукти. Третият принцип е свързан с общата финансова 
отговорност, което означава, че  разходите по политиката се 
финансират общо от всички страни. Идеята е да се осигури 
хранителна независимост на ЕС“, разясни земеделският 
министър. 

Тя представи и основните етапи в развитието на ОСП, чиято 
първоначална идея е била самостоятелното задоволяване на 
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потребностите от храна на държавите членки, до днес, където 
акцент е засилването на конкурентоспособността, заетостта и 
растежът в селските райони. 

Източник: Агрозона 

Пчеларите получават 4,5 млн. 
лева по de minimis 

ДФ „Земеделие“ 
превежда по сметките 
4,5 млн. лв. (4 496 235 
лв.) на 4 408 пчелари по 
държавна помощ de 
minimis. Подпомагане 
получават 601 101 
пчелни семейства, като 
размерът на субсидията 

за едно възлиза на 7,48 лв. ДФЗ успя да обработи документите 
на земеделските стопани само за 4 работни дни след 
приключване на приема, който изтече на 18 октомври. С 
решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, за 
обезпечаване на финансирането, бе разпределен бюджет от 4,5 
млн. лв. 
Помощта се предоставя на земеделски стопани, 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 в Наредбата за 
изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка 
консумация. 

Финансовото подпомагане, което пчеларите получават 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. 

Източник: МЗХГ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празник на дъбенското зеле 
За четвърта поредна година в 
карловското село Дъбене ще се 
проведе традиционният 
празник на дъбенското зеле. В 
учебниците по ботаника 
известният сорт бяло дъбенско 
зеле е под № 5. Често 
празникът съвпада с празника 

на НЧ „Христо Ботев 1898г.“ 
Празникът започва пред читалището. В празничната програма 
участват местни групи: Колектив за стари градски песни 
„Зорница“ към НЧ „Христо Ботев 1898“ с. Дъбене; Женска 
певческа група към НЧ „Христо Ботев 1898“ с. Дъбене; Децата 
от целодневна детска градина „Здравец“ в селото, танцовият 
състав към читалището; Самодейците от Фолклорен ансамбъл 
„Розова долина“ – Карлово с ръководител Мирослав Василев; 
оркестър „Марица“ с ръководител Хари Асенов. 
 
Кога: 26 октомври 
Къде: площада в село Дъбене 
 

 

 

Национален Фолклорен 
Фестивал „На хорото под 
Тепето“, Пловдив 

Първото изданиена на 
фестивала на хорото под 
Тепето се проведе през 
2010 г., като още тогава се 
утвърди като място,където 
групи от всички краища на 
страната идват да се 
забавляват, танцуват и 

намерят нови приятели. 
Благодарение на подкрепата на общ. Пловдив и дирекция Спорт 
и младежка дейсност, фестивалът стана традиционен за града и 
събира всяка година хора от страната да се запознаят с 
българския фолклор. 

През 2019 фестивалът ще се проведе на 26 октомври в Спортна 
зала Строител – Пловдив в два етапа. В първият ще се надиграват 
любители на български народни хора, а а за първа година 
Фестивалът на хорото под Тепето ще събере и най-добрите 
самодейни танцови състави в страната.  

Кога: 26 октомври 
Къде: Спортна зала Строител-Пловдив 
 




