
69
18 - 22 ноември



1 
 

БРЮКСЕЛ↓ 
На заседанието на Специалния 
комитет по селско стопанство 
финландското председателство на 
Съвета на ЕС представи 
предложенията си относно някои 
аспекти на ОСП след 2020 г. 
Предложенията включват някои разпоредби от Регламента за 
стратегическите планове по ОСП. Освен това финландското 
председателство продължава своите усилия за постигане на 
напредък в преговорите, като се очаква Съветът по земеделие на 
18 ноември да обсъди разходите на ОСП по отношение на 
действията, свързани с климата. 

Относно зелената архитектура председателството предлага да се 
премахне целта за разпределяне на 30% от разходите по втория 
стълб на ОСП (развитие на селските райони) за действия, 
благоприятни за климата, като вместо това държавите членки да 
отделят определен процент от общия си пакет от ОСП (по 
стълбове 1 и 2) за целите, свързани с климата. Този процент 
може да бъде определен по-късно, след преговорите за 
Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027. 

Председателството изтъква, че въпросът за задължителния 
характер на еко-схемите (екологичните програми) остава 
„отворен“. 

По 
отношение 

на 
директните 

плащания 

финландското председателство посочва, че страните от ЕС са 
разделени по въпроса за обвързаната подкрепа. Някои ДЧ биха 
искали да се включат повече сектори, докато така наречените 
„либерални“ държави искат да запазят статуквото и постепенно 
да се премахне обвързаната подкрепа. 

Председателството счита, че настоящият текст представлява 
балансиран компромис между тези две гледни точки. По 
отношение на допълнителното преразпределително 
подпомагане председателството предлага ДЧ да изплащат тази 
помощ само на стопанства, по-малки от лимит, определен от тях. 
Този лимит може да се основава или на броя хектари, или на 
икономическия размер на стопанството. 

Източник: osp.bg 
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Предложение: Всяка държава 
сама да определя бюджет за еко 
схемите в ОСП 2021-2027 

 
Финландското председателство на Съвета на ЕС предлага всяка 
държава-членка сама да определя процент от общия си пакет от 
Общата селскостопанска политика (ОСП) – по стълбове 1 и 2 – за 
целите, свързани с климата. Към момента предложението 
относно зелената архитектура е 30% от бюджета на Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, да бъдат 
насочени към околната среда и измененията на климата. 

Този процент може да бъде определен по-късно, след 
преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-
2027, посочва финландското председателство и изтъква, че 
въпросът за задължителния характер на еко-схемите 
(екологичните програми) остава „отворен“. 

По отношение на директните плащания финландското 
председателство посочва, че страните от ЕС са разделени по 
въпроса за обвързаната подкрепа. Някои държави биха искали 
да се включат повече сектори, докато така наречените 
„либерални“ държави искат да запазят статуквото и постепенно 
да се премахне обвързаната подкрепа. 

Председателството счита, че настоящият текст представлява 
балансиран компромис между тези две гледни точки. 
Относно допълнителното преразпределително подпомагане, 
председателството предлага държавите-членки да изплащат 
тази помощ само на стопанства, по-малки от лимит, определен 
от тях. Този лимит може да се основава или на броя хектари, или 
на икономическия размер на стопанството. 

Източник: agroclub.bg 
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ЕК представи на министрите 
преходните правила за ОСП през 
2021 г. 

Европейската комисия 
представи пред 
министрите на ЕС 
преходния регламент 
за Общата 
селскостопанска 
политика. Целта на 
документа е да се 
гарантира 

непрекъснатост на плащанията и програмите през 2021 г., преди 
влизането в сила на следващата ОСП. Преходните правила дават 
възможност, през 2020 г. да се прехвърлят средства между двата 
стълба на ОСП. 
Еврокомисар Фил Хоган заяви, че макар да е „разочарован“, че 
реформата на ОСП след 2020 г. не е приключила през 2019 
година, преходните правила ще осигурят продължаване на 
плащанията през 2021 г. и ще премахнат риска от намаляване на 
средствата за държавите-членки по програмите за развитие на 
селските райони. 

Министрите обсъдиха предложението на председателството, 
което е особено амбициозно по отношение на околната среда и 
гъвкавостта в ОСП след 2020 г. Предложението на Финландското 

председателство е да бъде определен общ дял финансиране за 
целите на околната среда и климата на ЕС. 

Чрез прилагането на еко схемите в новата ОСП ще се гарантира, 
че програмата допринася за „реална промяна“, коментира още 
еврокомисар Хоган, предава independent.ie. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 
Министър Танева: В България 
секторът с най-висок относителен 
дял на биологично направление е 
пчеларството 

 
„В България секторът с най-висок относителен дял на 
биологично направление е пчеларството, с дял от 35,8% 
от  пчелните семейства на регистрираните земеделски стопани.“ 
Това каза министърът на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева на конференция, посветена на „Проблеми на 
пчеларството в ЕС - дългосрочни решения“ в ЕК, Брюксел, 
организирана от евродепутата Андрей Слабаков. 
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Министър Танева съобщи, че Националната пчеларска програма 
(НПП) ще е с по-висок бюджет в размер на 6,4 млн. лева годишно. 
,,Има няколко нови момента в 3-годишния период на новата 
пчеларска програма, които са по-добри за стопаните. 
Възможностите за организиране на пазари и изложения за 

представяне на 
българския мед са 
разписани в мярка А 
„Техническа помощ“. 
Целта е да се скъси 
веригата на доставки 
и потребителите да 
могат да закупуват 
мед и пчелни 
продукти директно 

от производителя, което ще гарантира по-висока добавена 
стойност. Изложенията ще се организират от пчеларските 
сдружения, което ще засили тяхната роля и място. Друга новост 
по мярка „В“ от  Програмата е поемането на разходите за 
преместване на пчелните кошери.  Това ще доведе до ефективно 
използване на пчелната паша и запазване на разнообразието от 
растителни видове. Финансиране за лабораторни изследвания, 
по отношение на хранителната стойност и чистотата на меда, ще 
се извършва по мярка „Г“ от Програмата“, обясни министър 
Танева. Тя допълни, че в момента тече процедура по 
акредитация на оборудвана лаборатория за доказване на 
отравяния на пчелните семейства при растителнозащитни 
мероприятия. През следващата година по Програмата за 
развитие на селските райони ще бъде отворен прием за 
залесяване с медоносни култури. 

Десислава Танева заяви, че е важна устойчивата среда, която се 
създава за развитието на сектора и ролята на препаратите за 
растителна защита за здравето на пчелите. Тя обясни, че през 
следващата година Българската агенция по безопасност на 
храните, трябва да е довършила работата си по създаване на 
електронна система, която да функционира ефективно и да 
уведомява за пръсканията. Министърът на земеделието 
подчерта, че е изключително важно да се мотивира 
използването на препарати за растителна защита, които щадят 
околната среда и са безопасни за пчелите. „Процедурите са 
трудни и трябва да търсим начин, по който да облекчим достъпа 
на такива препарати и активни вещества до българския пазар“, 
каза още Танева. Тя обясни, че в ЕС има 17 разрешени за 
употреба препарати, а в България са 3. „Употребата на всички 
трябва да се разрешава автоматично за всяка страна-членка на 
ЕС, независимо от интереса на производителя. Такава промяна в 
Регламента би се отразила положително за сектор „Пчеларство“ 
и ние ще я инициираме, допълни министър Танева. 

По отношение на дебата за новата Обща селскостопанска 
политика, министърът заяви, че той е с висока зелена 
амбициозна цел. „В инструментариума за нейното постигане, 
пчеларството трябва да намери своето място. През настоящия 
програмен период получихме нотификация за разработването 
на мярка за пашуване на пчелите, която не можем да 
реализираме,защото сме на финала на прилагане на 
Програмата. Можем да мислим за прилагането й в обхвата на 
Националния стратегически план“, допълни министър Танева. 

Тя посочи, че българският мед е основно експортно ориентиран. 
Регистрираните пчелари за 2017 година са 7672, а пчелните 
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семейства са 749 хил. Към 2019 производителите са  6870, 
регистрираните пчелни семейства - 738 хил. Намалението е 
минимално -3,3% спрямо предходния период. Положителната 
тенденция в тези цифри е нарастването на делът на 
биологичното производство. Спрямо деветмесечната извадка от 
тази година ние отново ще сме на същите нива на износ като 
през 2018, когато са реализирани около 10 719 тона. Друга 
тенденция, която се наблюдава е, че в сектора има окрупняване 
на стопанствата и намаление на тези под 150 пчелни семейства. 

На конференцията присъства и кандидатът за европейски 
комисар по земеделието и развитието на селските райони Януш 
Войчеховски. 

Източник: МЗХГ 

Министър Танева се срещна с 
бъдещия европейски комисар по 
земеделие и развитие на селските 
райони Януш Войчеховски 
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева 
се срещна с бъдещия европейски комисар по земеделие и 
развитие на селските райони Януш Войчеховски в Брюксел. 
Десислава Танева го запозна със структурата на земеделския 
отрасъл и производството в страната ни. В рамките на срещата 
двамата обсъдиха нивата на директните плащания на държавите 
членки и възможността за сближаване им. Министър Танева 

представи позицията на България относно запазване на 
Преходната национална помощ. Тя обясни, че страната ни е 
инициирала декларация, в която призоваваме в регламента за 

преходните правила 
на Общата 

селскостопанска 
политика (ОСП) да се 

включи 
възможността за 
прилагане на 

Преходната 
национална помощ. 
Като същата да 
продължи да се 
прилага до 
приемането на 
правилата на новата 

ОСП. 
„Продължаването на 
това подпомагане би 
осигурило сигурност 
и приемственост при 

предоставянето на подкрепа на земеделски стопани“, коментира 
Десислава Танева. Тя посочи, че към документа са се 
присъединили Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния, а по 
време на последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство, Латвия  подкрепи предложението. 
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Министърът на земеделието отправи официална покана към 
бъдещия еврокомисар да бъде гост на Празника на розата, който 
се провежда традиционно в гр. Казанлък през месец юни. 

Източник: МЗХГ 

Пет страни подкрепиха БГ 
декларацията за запазване на 
Преходната национална помощ 

Пет страни подкрепиха декларацията на България, с която 
страната ни призовава в регламента за преходните правила на 

Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи 
възможността за прилагане на Преходната национална помощ. 
Документът беше представен по време на заседание на Съвета 
на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел от министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева. Идеята е 
преходната помощ да продължи да се прилага до приемането на 
правилата на новата ОСП. Документът е подкрепен от Кипър, 
Чехия, Унгария, Полша и Румъния. 

Министър Танева обясни, че националната помощ би 
допринесла за осигуряване на сигурност и приемственост при 
предоставянето на подкрепа на земеделските стопани. Тя 
подчерта, че финансовите нива не трябва да бъдат по-ниски от 
тези за 2020 г. „Предвид актуалното състояние по преговорите за 
Реформата на ОСП, считаме за напълно обосновано прилагането 
на преходен период от поне една година преди пристъпване към 
въвеждането на реформираната политика“, посочи министър 
Танева. Сред аргументите, които тя представи е, че 
преустановяване на Преходната национална помощ ще доведе 
до внезапно и значително намаляване на доходите на 
засегнатите земеделски стопани. Това би застрашило 
осигуряването на работни места и развитието на селските 
райони. 

Източник: Агрозона 
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Министър Танева: През 
следващата година ще бъдат 
отворени приеми по 11 мерки от 
ПРСР на стойност 52,5 млн. евро 
През следващата година ще бъдат отворени приеми по 11 мерки 
от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) на 

стойност 52,5 млн. 
евро. Това съобщи 
министърът на 

земеделието, 
храните и горите 
Десислава Танева 
по време на 
дискусия в рамките 
на церемония по 
връчване на 
наградите в 

конкурса „Агробизнесмен на България“ за 2019 г. Тя допълни, че 
е изпратена шестата нотификация на Програмата, а на 
страницата на МЗХГ е публикуван индикативния график за 
следващата година. „С това приключват приемите по настоящата 
Програма и тя ще продължи в частта одобрение, договориране и 
разплащане на проектите“, каза още министърът. 

Десислава Танева каза още, че по график, всяка седмица до 20 
декември ще има плащания към земеделските производители. 

„В началото на декември ще бъдат изплатени средствата по 
всички схеми за обвързана подкрепа на животновъди.  След това 
предстоят директните плащания на площ, а през третата 
седмица ще приключат плащанията за необлагодетелстваните 
райони – НР 1 и НР 2“, уточни министърът на земеделието. 

Десислава Танева съобщи, че в отговор на необходимостите на 
сектор „Плодове и зеленчуци“, догодина по линия на 
държавните помощи ще бъде отворен прием по държавна 
помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в 
земеделски стопанства, свързани с първично производство на 
растениевъдна земеделска продукция“, която преди това ще 
бъде пренотифицирана пред службите на ЕК“. Тя допълни, че 
помощта ще бъде с разширен обхват, два пъти по-голям бюджет 
и нов срок на прилагане - до 2021 г. и ще бъде обсъдена с 
бранша. Промени ще има и при допустимите активи за 
подкрепа.   

Десислава Танева връчи приза „Агробизнесмен на България” за 
2019  г. на Станчо Станчев. Дружеството обработва 14 000 декара 
в землищата на селата Медово и Долно ново село, община Братя 
Даскалови. Отглежданите зърнени култури са пшеница и 
слънчоглед, а  трайните насаждения - маслодайна роза, 
лавандула и овощни градини с череши, сини сливи и праскови. 
През 2017-2018 г. в село Медово изгражда и въвежда в 
експлоатация модерна дестилерия за преработка на етерично-
маслени суровини. 

Източник: МЗХГ 



8 
 

Бюджетът за зимните пръскания 
се увеличава със 71 хил. лева 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ увеличи годишния 

финансов ресурс за 2019 г. от 5 500 
000 лв. на 5 571 021 лв. по схемата 
за държавна помощ “Помощ за 
компенсиране разходите на 
земеделски стопани, свързани с 
изпълнение на мерки по 
Националната програма за контрол 
на вредителите по трайните 
насаждения през зимния период”. 

     В началото на годината УС на 
ДФЗ утвърди годишен бюджет по 
схемата за 2019 г. в размер на 5 500 
000 лв. Помощта се предоставя на 

два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от 
преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При 
него стопани получават до 270 лв. на хектар с ДДС за закупени с 
разходооправдателни документи препарати за борба с 
вредителите. Средствата, които се предоставят за втория етап, 
следва да покрият част от разходите на овощарите и градинарите, 
направени за растително-защитни продукти, които се използват 
през есента, в периода на масов листопад и гниене на листата. В 
този случай финансовата подкрепа е до 100 лв. на хектар с ДДС. 

 За пролетните пръскания стопаните усвоиха над 4, 112 млн. лв. 
До края на октомври градинарите и овощарите кандидатстваха 

за финансова подкрепа за закупените препарати, които 
използват за зимните пръскания. Заявеният ресурс за тях 
възлиза на близо 1,459 млн. лв. (1 458 812,54 лв.), който 
надхвърля с 71 021 лв. утвърдения от 5 500 000 лв. ресурс за 
настоящата година. Предвид това УС на ДФЗ увеличи размера 
по схемата с необходимият ресурс. 

  Целта на помощта е да се ограничат загубите от 
разпространението на вредители по трайни насаждения. 
Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на 
земеделието, храните и горите да изготвят промяна в указанията 
за предоставяне на помощта. 

Източник:ДФЗ-РА 

Разпределят 90 000 лева по de 
minimis в помощ на 
източнобалканска свиня  
Държавен фонд „Земеделие” отпуска 90 000 лева по de minimis 
на земеделските стопани отглеждащи единствената за страната 
ни автохтонна порода – Източнобалканска свиня във връзка с 
последствията от Африканската чума по свинете. Това реши 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие”. 

    Финансова подкрепа имат право да получат регистрирани 
земеделски стопани, които имат сключен договор за развъдна 
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дейност с „Асоциация за развъждане и съхранение на 
Източнобалканска свиня”. 

 

    Финансовото подпомагане, което стопаните ще получат по 
линия на минималната държавна помощ е в размер до 75 лв. за 
едно животно за закупуване на фураж за неговото изхранване до 
края на 2019 г. 

    Подкрепата има за цел да компенсира част от 
производствените разходи по изхранване на животните и за 
справяне с последствията от ограничителните мерки във връзка 
с Африканската чума по свинете. 

   Общият размер на подпомагането за един земеделски 
стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата 
равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три 
данъчни години (2017– 2019 г.). 

    Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на 
земеделието, храните и горите да изготвят указания за 
предоставяне на помощта. 

Източник:ДФЗ-РА 

Овцевъди и козевъди ще получат 
втори транш от 13 млн. лв. по 
ПНДЖ3 

УС на ДФЗ-РА утвърди общ 
финансов ресурс до 13 280 
202 лв. за изплащане на втори 
транш по Схемата за преходна 
национална помощ за овце-
майки и кози- майки, 
обвързани с производството 
(ПНДЖЗ) за Кампания 2019 г. 

     През октомври ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 
общо 15 775 520 лева на 6 963 животновъди, заявили Схемата за 
преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, 
обвързана с производството (ПНДЖ3), за Кампания 2019. 

    Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само 
за секторите, за които са предоставяни национални доплащания 
през 2013 г., като максималният бюджет представлява 
намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за 
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национални доплащания за 2013-та. През Кампания 2019 г. 
средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ 
може да достигне максимум 55% от бюджета на съответната 
схема за национални доплащания през 2013 г. 

Източник:ДФЗ-РА 

Отварят мярката за напояване в 
началото на януари 2020 г. 

„Мярката за напояване, мярка 4.3, по Програма за развитие на 
селските райони (ПРСР) се очаква да стартира с малко забавяне 
от 2 до 3 седмици и да бъде отворена в началото на януари“, 

обяви министърът на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 
Десислава Танева. „Имаме 100% увереност, че мярката ще 
стартира. Тя се подготвя от 8 години“, допълни Танева. 

 

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ бе анонсирана от 
аграрното министерство за 2019 г., но вероятно ще бъде 
отворена през първата половина на януари 2020 г. Мярката цели 
възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез 
реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с 
идентифицираните нужди. Според индикативния график за 2019 
г. мярката ще бъде с обща равностойност на 50 465 860 евро. 
Допустимите инвестиции ще бъдат насочени към намаляване 
загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на 
съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, 
включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване 
в съществуващи мрежи извън стопанствата, както и в машини и 
съоръжения за напояване, включително и такива, пряко 
свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване 
на околната среда. 

„Според индикативния график за 2020 г. през следващата година 
ще бъдат отворени 11 нови мерки на стойност 52,5 млн. евро“, 
допълни още министър Десислава Танева. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празник на картофа, село 
Широки дол 

За трета поредна година в 
Широки дол се провежда 
Празник на картофа по 
инициатива на кметството. 
Честването на 
традиционната за района 
култура е изпъстрено с 
много игри, веселие и 
разбира се – дегустации. 

Начало на песните и танците дават домакините, но участват самодейци 
от близките села. Провежда се и е доста оспорвано и интригуващо 
съревнованието за „Най-голям картоф“. Прави се класация за „Компир 
с най-причудлива форма“, както и съревнование за „Хърляне на 
картофи“. Наградите са чувалчета картофи. 

Широки дол е едно от най-големите самоковски села и има 
дългогодишни традиции в картофопроизводството. 

Кога: 23 ноември 
Къде: площад на с. Широки дол  
 

Кулинарна демонстрация 
„Родопите гостуват на Женския 
пазар – с пататник и гайда“ 

Тази събота Родопите ще 
гостуват на фермерски пазар 
Пендара, с рецептата, която 
всеки свързва с посещението 
си в планината на Орфей – 
Пататника. Специален гост на 
събитието е гайдарят Светльо 

Жилев, който ще ни зарадва с ритмите на родопската гайда! 
Ще ви разкажем за традициите на родопската кухня и 
демонстрираме как се приготвя най-известното ястие от 
Родопите – пататника. 

Една рецепта с много разновидности – колкото къщи има в 
Родопите, толкова и рецепти, но ние ще ви покажем как правят 
пататника в с. Широка лъка – на тиган, в с. Триград – в тавичка 
и в гр. Смолян – с точени кори. 

Нашият гост, Светослав (Светльо) Жилев е активно действуващ 
гайдар и вокалист, изпълняващ родопски народни песни, с които 
е израснал, както и песни, от други краища на България, а също 
и джаз, рокендрол, келтски мотиви, класика. 

Кога: 23 ноември 
Къде: Женският пазар – София  




