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БРЮКСЕЛ↓ 
Аграрно-хранителната политика 
трябва да се съсредоточи върху 
устойчивостта, тъй като е 
изправена пред 
предизвикателството да изхрани 
нарастващото световно население 
през следващите десетилетия 
Аграрно-хранителната политика трябва да се съсредоточи 
върху устойчивостта, тъй като е изправена пред 
предизвикателството да изхрани нарастващото световно 
население през следващите десетилетия, според доклад, 
изготвен за Комисията по земеделие на Европейския 
парламент. 

Докладът със заглавие „Мега тенденции в агро-хранителния 
сектор: глобален преглед и възможни отговори на политиката от 
перспективата на ЕС“ е подготвен от департамента „Структурни 
и кохезионни политики“ на ЕП, по искане на комисията. 

Докладът изследва как и дали селското стопанство може да 
достигне необходимото удвояване на производството, за да 
успее да изхрани очакваното нарастване на световното 

население до близо 10 млрд. души през 2050 год. Докладът и 
неговите заключения ще бъдат представени пред Комисията по 
земеделие на 5 ноември. В него се задава въпроса дали е 
възможно да бъде постигнато необходимото увеличение в 
селскостопанското производство, без това да причини 
непоправими щети на планетата. Заключението е, че „устойчиво 
и ефективно потребление на земните и водните ресурси чрез 
употреба на нови технологии може да повиши добивите, без да 
има необходимост от разширяване на обработваемата земя“, 
като изрично подчертава, че „повишената ефективност при 
употребата на водни ресурси е от съществено значение“. 

 

Докладът призовава също за „основна трансформация при 
храненето“, като се повиши информираността относно 
екологично-устойчивите модели на хранене и въвеждане на 
законодателство относно отпадъците от храни. Докладът 
заявява, че „особено във високо развитите страни, това може да 
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допринесе за възприемане на по-балансиран начин на хранене, 
който да включва по-малко количество животински продукти и 
повече плодове и зеленчуци“. В доклада се препоръчва също да 
има по-високи цени за хранителните продукти, тъй като „ниските 
цени на храните могат да насърчат прекалената употреба на 
природни ресурси и свръх консумация на храни, а оттам до 
проблеми и увеличени отпадъци от храна“. 

Докладът изследва и възможности за осигуряване на приноса на 
селското стопанство към намаляване на емисиите от парникови 
газове, като в същото време трябва да отговори на повишеното 
търсене на храни. В тази връзка, в доклада се заявява, че 
„значителни инвестиции са необходими, за да се намалят 
емисиите от парникови газове, като в същото време се сведе до 
минимум влиянието на агро-хранителните системи върху 
климатичните промени“. След преглед на няколко възможни 
сценарии за развитие, основното заключение на доклада е 
„устойчивост за всички“. 

В доклада се посочва, че „политиците трябва да се фокусират 
върху производството в селското стопанство и да предвидят 
нови инициативи в предложението за новата ОСП след 2020 год. 
за увеличаване на селскостопанската продукция в ЕС, като в 
същото време се търсят начини за насърчаване усвояването и 
обмена на нови цифрови технологии в селското стопанство“. 
Устойчивостта трябва да е основна цел на всички етапи и нива в 
продоволствената верига. Също така, ЕС трябва да продължи да 
подкрепя и насърчава световни инициативи за намаляване на 
вредните емисии, като например Парижкото споразумение или 
такива, които са насочени към запазване на биоразнообразието. 

В допълнение, при сключване на своите външно-търговски 
споразумение, ЕС трябва да предвиди клаузи за опазване на 
околната среда, както и спазване на поетите ангажиментите за 
намаляване на парниковите газове. 

Източник: МЗХГ 

Нов доклад на европарламента за 
мега тенденциите в агро-
хранителния сектор препоръчва 
сценарий „устойчивост за всички“ 
Аграрно-хранителната политика трябва да се съсредоточи 
върху устойчивостта, тъй като е изправена пред 
предизвикателството да изхрани нарастващото световно 
население през следващите десетилетия, според доклад, 
изготвен за Комисията по земеделие на Европейския 
парламент. 

ДОКЛАДЪТ със заглавие „Мега тенденции в агро-хранителния 
сектор: глобален преглед и възможни отговори на 
политиката от перспективата на ЕС“ (Megatrends in the agri-
food sector: global overview and possible policy response from an EU 
perspective“) е подготвен от департамента „Структурни и 
кохезионни политики“ на ЕП, по искане на Комисията. Докладът 
изследва как и дали селското стопанство може да достигне 
необходимото удвояване на производството, за да успее да 
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изхрани очакваното нарастване на световното население до 
близо 10 млрд. души през 2050 год. 

Докладът и неговите заключения 
ще бъдат представени пред 
Комисията по земеделие на 5 
ноември 2019 г. В него се задава 
въпроса дали е възможно да бъде 
постигнато необходимото 
увеличение в селскостопанското 
производство, без това да 
причини непоправими щети на 
планетата. Заключението е, че 
„устойчиво и ефективно 

потребление на земните и водните ресурси чрез употреба на 
нови технологии може да повиши добивите, без да има 
необходимост от разширяване на обработваемата земя“, 
като изрично подчертава, че „повишената ефективност при 
употребата на водни ресурси е от съществено значение“ . 

Докладът призовава също за „основна трансформация при 
храненето“, като се повиши информираността относно 
екологично-устойчивите модели на хранене и въвеждане на 
законодателство относно отпадъците от храни. Документът 
заявява, че „особено във високо развитите страни, това 
може да допринесе за възприемане на по-балансиран начин на 
хранене, който да включва по-малко количество 
животински продукти и повече плодове и зеленчуци“. 

Препоръчва се също да има по-високи цени за хранителните 
продукти, тъй като „ниските цени на храните могат да 

насърчат прекалената употреба на природни ресурси и свръх 
консумация на храни, а оттам до проблеми и увеличени 
отпадъци от храна“. 

Докладът изследва и възможности за осигуряване на приноса на 
селското стопанство към намаляване на емисиите от парникови 
газове, като в същото време трябва да отговори на повишеното 
търсене на храни. В тази връзка се заявява, че „значителни 
инвестиции са необходими, за да се намалят емисиите от 
парникови газове, като в същото време се сведе до минимум 
влиянието на агро-хранителните системи върху 
климатичните промени“. 

След преглед на няколко възможни сценарии за развитие, 
основното заключение на доклада е „устойчивост за всички“. 
В доклада се посочва, че „политиците трябва да се 
фокусират върху производството в селското стопанство и 
да предвидят нови инициативи в предложението за новата 
ОСП след 2020 г. за увеличаване на селскостопанската 
продукция в ЕС, като в същото време се търсят начини за 
насърчаване усвояването и обмена на нови цифрови 
технологии в селското стопанство“. 

Устойчивостта трябва да е основна цел на всички етапи и нива в 
продоволствената верига. Също така, ЕС трябва да продължи да 
подкрепя и насърчава световни инициативи за намаляване на 
вредните емисии, като например Парижкото споразумение или 
такива, които са насочени към запазване на биоразнообразието. 
В допълнение, при сключване на своите външно-търговски 
споразумение, ЕС трябва да предвиди клаузи за опазване на 
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околната среда, както и спазване на поетите ангажиментите за 
намаляване на парниковите газове. 

Източник: ruralnet.bg 

България настоява за запазване 
на преходната национална 
помощ 

Европейската комисия 
представи преходните 
правила за Обща 
селскостопанска политика 
след 2020 г. по време на 
заседанията на 
Специалния комитет по 
селско стопанство и на 
Комисията по земеделие в 

Европейския парламент.  Предложението е за преходен период от 
една година, като рамката се базира до голяма степен на 
съществуващите правила, но допуска използването на средства от 
бюджета за следващия период. Целта е да се осигури непрекъснатост 
и сигурност на предоставянето на подкрепата на европейските 
фермери за 2021 година. 
Продължава процесът на вътрешна конвергенция 

По отношение на директните плащания е предвидена опция за 
държавите членки да продължат процеса на вътрешна 

конвергенция след 2019 г. В предложението за преходен период 
е осигурено продължението на плащанията по СЕПП, както и 
останалите схеми, финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Европейската комисия 
обаче предлага прекратяване на схемите за преходна 
национална помощ, като обясни това с преходния характер на 
схемите до края на 2020г. 

България възрази на предложението за отпадане на преходната 
национална помощ в преходните разпоредби. Страната ни 
изразява категорична позиция за запазване на прилагането на 
преходната национална помощ на нива, не по-ниски от 2020 г. 

Преходната национална помощ се предоставя само на сектори, 
които през 2013 г. са били обект на национални доплащания. В 
обхвата на този вид подпомагане не могат да се включват 
допълнителни сектори. Преходната национална помощ може да 
се приложи само в случай,че държавата прилага СЕПП. Бюджетът 
по схемите е с постоянно намаляващ размер до 2020 г. 

Още година отгоре за сегашния програмен период 

По отношение на Програмата за развитие на селските райони е 
възможно удължаване на настоящия програмен период 2014-
2020 за една година в съответствие с Многогодишната 
финансова рамка за 2021-2027 г.. Това гарантира, че 
многогодишните ангажименти от настоящия програмен период 
могат да продължат и в новия програмен период. 

Преходните правила следва да бъдат одобрени в рамките на съ-
законодателна процедура, която се очаква да продължи до 
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лятото на 2020г. като техническият преглед в работните формати 
на Съвета стартира тази седмица.  Предложенията ще бъдат 
разгледани и в рамките на предстоящото заседание на Съвета на 
министрите на Европейския съюз. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

Млади фермери ще могат да 
кандидатстват за свободни 
земеделски земи от ДПФ 
Земеделски стопани до 40 години ще могат да кандидатстват за 
свободни земеделски земи от ДПФ (Държавен поземлен фонд). 
Това предвижда новият Закон за земеделските земи, публикуван 
за обществено обсъждане. По този начин се дава възможност на 
младите фермери да създават нови стопанства или да разширят 
съществуващи такива, с оглед приоритетите на ЕС за промяна на 
възрастовата структура на заетите в земеделието 
лица.  Проектът е изготвен в изпълнение на Решение на 
Народното събрание от 19 септември 2017 година относно 
необходимостта от усъвършенстване на регламентацията на 
отношенията в областта на собствеността, ползването, 
управлението и опазването на земеделските земи. 

В законопроекта са обединени Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона за арендата в земеделието и Закона 
за опазване на селскостопанското имущество. 

Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от 
държавния поземлен фонд под наем или аренда,чрез 
провеждане на тръжна процедура. Министърът на земеделието, 

храните и горите ще 
издава заповед за 
откриване на търга за 
следващата стопанска 
година до 15 
февруари на текущата 
календарна година, а 
не както досега до 31 
март. 

В процедурата по разпределение на общинските и държавни 
пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и 
държавни комисии да разпределят в съществуващата 
последователност първо имоти от двата фонда в землището, 
където е регистриран животновъдният обект на лицето. След 
това ще се разпределят имоти от ОПФ и ДПФ в съседни землища. 

Предвидена е нова процедура, която предоставя възможност за 
промяна на предназначението на неземеделска земя в 
земеделска, въз основа на заявление на собственика до 
Комисията за земеделските земи, като за процедурата няма да 
се заплаща такса. 
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С цел намаляване на административната тежест за гражданите и 
бизнеса е направено изменение, свързано със сроковете за 
валидност на решението за промяна на предназначението на 
земеделските земи. 

Нормативната уредба, свързана с опазването на 
селскостопанското имущество, е уредена в законопроекта, като 
е съобразена със съвременните обществено - икономически 
отношения в страната. 

Източник: МЗХГ 

Квотата на България и Румъния за 
улов на калкан в Черно море е 
увеличена с 32 % 

През следващата година 
България и Румъния ще имат 
право да осъществяват риболов 
на калкан общо в размер на 150 
тона (по 75 тона за всяка от тях), 
което е с 32% повече спрямо 
досегашното разрешено 
количество. До момента двете 

държави имаха разрешен улов по 57 тона. Това стана ясно по време на 
43-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за 
Средиземно море (ГКРСМ) в Атина. Предвид голямото значение на 
този вид риболов за сектора е постигнат сериозен успех за страната 

ни.  
Много важно послание за бъдещото управление на калкана е 
подобряването на научните съвети чрез повишаване на количеството 
и качеството на данните от риболова. В тази връзка, ефективната 
работа между риболовния сектор, науката и администрацията е от 
ключово значение. Положителната тенденция в състоянието на запаса 
на калкан е стимул за всички крайбрежните държави да продължат да 
полагат усилия за постигане на ниво на риболов, съответстващо на 
максималния устойчив улов. 
По време на годишната сесия бяха одобрени мерки за мониторинг, 
наблюдение и контрол в рибарството в зоната на компетентност на 
ГКРСМ, както и въвеждането на мерки за защита на уязвимите морски 
екосистеми и др. Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, 
управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и 
Черно море. 
Решението предстои да бъде официализирано в доклад от 
заключителната среща на 43-та годишна сесия. 
Източник: МЗХГ 
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Законопроект: Седем години не 
сменяме предназначението на 
новозакупени ниви 

 
След придобиване на право на собственост върху земеделски 
земи, новите собственици не могат да променят тяхното 
предназначение за срок от седем години. Това предвижда 
новият Закон за земеделските земи, който е публикуван за 
обществено обсъждане. 

Все пак има предвидени условия, при които промяната е 
възможна. Това е в случаите когато има влязъл в сила общ 
устройствен план за съответната територия на общината. 
Изключение се прави и при изграждане на обекти с национално 
значениеили при изграждане на обекти на техническата 
инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на 
територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за 
културното наследство и на специални обекти, свързани с 
отбраната и сигурността на страната. Предназначението ще се 
променя и когато е предоставена концесия с решение на 
Министерския съвет. 

Седемгодишният забранителен срок започва да тече отново при 
всяко прехвърляне на правото на собственост за съответните 
земеделски земи, с изключение на случаите на наследяване, 
когато срокът, изтекъл за наследодателя, се зачита в полза на 
наследниците. Собственикът свободно избира начина на 
ползване на земеделските земи, като при ползване на земята той 
е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-
хигиенните, противопожарните и екологичните норми. 

Очаквайте още информация за проекта на Закон за 
земеделските земи, чийто обществено обсъждане ще продължи 
до 5 декември 2019г. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

VIII Фестивал на младото вино и 
пресния суджук, с. Кюлевча 

След успешното 
закриване на летния 
сезон е време да 
открием зимния с 
осмото издание на 
Фестивала на 
младото вино и 
пресния суджук! 
Празникът включва 
богата музикална 
програма като 

специални гости ще бъдат народните певици Дения Пенчева и 
Ива Давидова. 
По традиция всеки ще може да опита от пресния суджук и 
младото вино, а който желае може да се включи в надпреварата 
за най-добро вино в различни категории – бяло, червено и розе. 

Кога: 10 ноември 
Къде: Мегдана на с.Гюлевча 
 
 
 

ІX Фолклорен събор „Земята и 
хората – Бабук 2019” 

 
Фолклорният събор „Земята и хората“ е традиционен празник на 
плодородието в село Бабук. Организира се от Народното 
читалище „Дочо Михайлов-1906“. 

Събитието се открива с кулинарна изложба на ястия, характерни 
за региона и изложба на ръкоделия. Участват художествени 
състави от региона и фолклорен състав от румънското село 
Росети. 

Сред участниците са група от региона и от съседните области. 

Фолклорният фестивал в Бабук се провежда пред читалището. 

Кога: 09 ноември 
Къде: Читалище „Дочо Михайлов“ , село Бабук 
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Фолклорен фестивал „Перпера” – 
Кърджали 

 
Танцов клуб 
„Хоротропци – 
Тракия” за шеста 
поредна година 

организира 
Надиграване „Перпера”, което ще се проведе на 9-ти Ноември 
2019 г. в гр. Кърджали. С традиционното шествие по улиците на 
града ще дадем началото на танцовото ни събитие. В 13:30 часа 
Ви очакваме пред Централна поща. Надиграването ще се състои 
в Дом на културата – Кърджали. Единственото изискване е да 
представите две хора по Ваш избор в рамките на 6 минути. 

Целта на фестивала е да се популяризира българският танцов 
фолклор, да се съберат любители на българското хоро от близо 
и далеч без ограничение във възрастта. 

Кога: 09 ноември 
Къде: гр. Кърджали 

 

 

„Нашите деца хубави“ – фестивал 
на детското и младежко 
изпълнителско изкуство 

 
В първата 
деседневка на 
ноември в НЧ 
„Просвета – 1898” с. 
Патреш се провежда 
петото издание на 
фествала на 
детското и 

младежко изпълнителско изкуство „Нашите деца хубави“. За 
един ден читалището се изпълва с млади хора, които са тръгнали 
да се занимават с музикално изкуство. 

Всяка година се събират десетки млади изпълнители от цялата 
страна, които стават супер звезди на сцената на НЧ „Просвета – 
1898” с.Патреш. 

Елате да подкрепите днешната младеж в техните стремежи, 
която ще ви се отблагодари с невероятни изпълнения на живо. 

Кога: 09 ноември 
Къде: Читалище  „Просвета“, с. Патреш 




