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БРЮКСЕЛ↓ 
Директните плащания в България 
няма да намалеят, въпреки 
свиването на европейския бюджет 
за земеделие 

 

Директните плащания за българските земеделски стопани няма 
да намалеят, въпреки че се очаква бюджетът за селско 
стопанство на ЕС да се свие до 28.5%. Това стана ясно от думите 

на Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на 
селските райони и предприсъединителна помощ“ в Генерална 
дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на 
Европейската комисия. „Дори е възможно в Програмата за 
развитие на селските региони, в зависимост от бюджетния дебат, 
ако има и малко по-голяма национална компенсация, също така 
да няма намаление на общия бюджет, но това е решение 
донякъде и на националните власти“, коментира още той за 
Агрозона. 

За пръв път в периода 2021-2027 година Общата селскостопанска 
политика СП и Кохезионната политика няма да бъдат най-големи 
по бюджет. Предвидени са 365 млрд. евро за политики в 
земеделието. 

„Финландското председателство на базата на коалицията 
държави, предвождани от Франция, които искат да има по-голям 
бюджет, направи предложение средствата за ОСП да минат над 
30%. Рано е да се каже какъв ще бъде резултатът, другата 
седмица ще има конкретни числа. Но винаги има възможност да 
се увеличи или да се намали, ще следим дебата“, каза още 
Милушев. 

Според него с избирането на Януш Войчеховски за комисар по 
земеделие не бива да се очаква рязка промяна на земеделската 
политика. „Вероятно ще има някои акценти, които са различни 
от тези на комисар Хоган, но самият той заяви, че няма да има 
ново предложение за реформа на ОСП, което да е внесено от 
ЕК“, уточни директорът от ГД АГРИ. 

Източник: Агрозона 
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Възстановяват 467 милиона 
евро неизползва кризисен 
резерв на фермерите в ЕС 

 
Европейската комисия взе решение 467 млн. евро от кризисния 
резерв, които не бяха използвани през тази година, да бъдат 
върнати на фермерите от Европейския съюз, става ясно от 
съобщение, пубрикувано на официалната страница в интернет на 
изпълнителния орган на общността. Средствата бяха удържани 
от директните плащания на стойност над 2000 евро. Връщането 
им започва от днес, 1 декември. 

Кризисният резерв в рамките на Общата селскостопанска 
политика не бе използван през тази година, въпреки че 
селскостопанският сектор се сблъска със сериозни затруднения. 
За фермерите, пострадали от сушана през лятото, вече бяха 
предприети други мерки за подкрепа. 

Концепцията за механизма за формиране и използване на резерва 
в случай на криза бе съгласувана през 2013 г. и за пръв път бе 
приложена в рамките на ОСП през бюджетната 2014 г. През тази 
година той все още не важи за Хърватия заради постепенното 
повишаване на нивото на подпомагане за страната след 
влизането й в ЕС. За българските фермери 2019-та е втората 
година, в която ще им бъдат възстановени суми от кризисния 
резерв на ЕС. 

Източник: Sinor.bg 

На 4 декември казват в Брюксел 
кой докъде е стигнал с писането 
на стратегическите планове 
 ССъъввеетт  оотт  ппееттииммаа  ккллююччооввии  ддииррееккттооррии  вв  ГГДД  ААГГРРИИ  щщее  ррааббооттии  ззаа  
ппррииееммааннееттоо  ннаа  вваажжннииттее  ддооккууммееннттии 

В Генерална дирекция АГРИ са направени 27 географски екипа с 
експерти, чиято цел е те да помагат на държавите – членки при 
подготовката на стратегическите планове за следващия 
програмен период. Това съобщи за „Агрозона“ Марио Милушев, 
директор на дирекция „Развитие на селските райони и 
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предприсъединителна помощ“ в Генерална дирекция 
„Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската 
комисия. 

 

„Предвижда се създаването на стратегически съвет от петима 
ключови директори в ГД АГРИ, който ще работи за приемането 
на плановете и дори вече разработваме инструментариума, 
който е необходим, за да се анализират плановете и да се дават 
съвети на държавите-членки. От тяхна страна се очаква до края 
на ноември да са изпратили своите графици за стратегическите 
си планове. Да ни кажат какви ще бъдат основните им стъпки, 
как ще се консултират със заинтересованите страни, каква е 
връзката с другите фондове. Ние анализираме отговорите и на 4 
декември в Брюксел има семинар, организиран съвместно с 

финландско председателство, на който ще бъде представен 
анализ кой до къде е стигнал и ще видим на кого трябва да се 
помогне повече или по-малко“, каза още експертът. 

Държавите-членки са на различен етап в своята подготовка, 
някой са изплатили вече своите слот анализи и работят по 
интервенциите, други са в период на вътрешна консултация със 
заинтересованите страни, трети са започнали да се занимават с 
оценката на стратегическите планове. „Другата седмица ще 
видим къде е необходимо комисията да помогне малко повече. 
Идеята е при оптимистичния сценарий плановете да бъдат 
представени най-късно в края на 2020 година“, каза още 
Милушев. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 
Новата ОСП: Пълен размер на 
директните плащания само срещу 
спазване на задължителни 
изисквания за чиста околна среда 

 
Промените в околната среда са централна тема на реформата в 
Общата селскостопанска политика през следващия програмен 
период. Земеделските стопани са уязвими от климатичните 

промени, но в същото време аграрната дейност има съществена 
роля за тези промени. Затова в Общата селскостопанска 
политика има предвидени задължителни практики, които 
фермерите трябва да следват, за да опазват околната среда. 
Същевременно има и стимули за тези стопани, които решат да 
направят нещо повече. На това акцентираха днес експертите от 
аграрното министерство, които участваха в дискусията при 
представянето на SWOT анализа за околната среда и климат, 
която се проведе в Пловдив. 

30% от бюджета – за еко мерки 

Задължение на всяка страна членка ще бъде да задели бюджет, 
който е определен само за цели, свързани с околна среда и 
климат. Засега е ясно предложението на ЕК – 30% от бюджета за 
развитие на селските райони по Втори стълб да бъде отреден за 
мерки, свързани с околна среда и климат, уточни Мария 
Христова, координатор ОСП в аграрното министерство. ЕК 
предлага 9 цели, които да се изпълнят от всяка страна – членка, 
като три от тях са свързани с околна среда и климат. Това са – 
опазване на климата, опазване на природните ресурси и 
биоразнообразие и ландшафт. В регламента изрично е 
написано, че всяка държава – членка следва да обясни как ще 
постигне повече в следващия програмен период за опазване на 
климатът. 

Зелена архитектура 

Зелената архитектура не е нещо непознато за българските 
фермери, защото съществува и сега за всеки земеделски 
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стопанин, но вече има един нов елемент. В „зелената 
архитектура“ се включва новият елемент – завишена условност. 
Вторият елемент е новата екосхема в Първи стълб, а третият е 
ангажиментите за управление на дейностите, насочени към 
околната среда и климатът в рамките на ПРСР (т.нар. 
агроекология, хуманно отношение и биологично производство). 
В новия период се предвижда комбинация като задължителни 
изисквания между кръстосаното съответствие и изискванията за 
зелени плащания. 

Условността ще е задължителна за земеделските стопани, това 
не е схема. За да получават пълния размер на директни 
плащания, те ще следва да спазват тези изисквания, уточни 
Христова. В противен случай се предвиждат санкции. В 
новата ОСП ще се промени и мониторингът – той ще бъде 
целогодишен, като се правят няколко сателитни 
заснемания. 

Има предвидени стимули за земеделските стопани, които 
спазват повече и опазват повече околната среда. Предвижда се 
екосхема в първи стълб, тя е различна от ангажиментите за 
управление, които са във втори стълб. Тези два елемента са 
доброволни и по тях може да се кандидатства, ако са спазени 
всички задължителни условия, които са условие за допустимост. 

Представянето на Зеленият SWOT анализ беше направено от 
проф. Владислав Попов, а автори са екип от учени от Аграрния 
университет. В дискусията по документа взе участие и зам.-
министърът на земеделието Вергиния Кръстева. По рано тази 
година беше представен първият SWOT  анализ, който бе 

изготвен от Института по аграрна икономика, предстои да бъде 
показан и още един, изготвен от учените в УНСС. 

Източник: Агрозона 

Животновъдите получиха над 4,3 
млн. лева, плащанията за 
Кампания 2019 продължават 
Повече от 2 590 фермери получиха над 4,3 млн. лв. за Кампания 
2019 Преведените средства са по две от общо осемте схеми за 
обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“. 
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    По първата - Схема за обвързано подпомагане за овце-майки 
и кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл) подпомагане 
получиха 2 291 фермери на обща стойност 3 667 610 лева. Право 
на подпомагане по нея имат стопани, чиито стада наброяват от 
10 до 49 овце-майки и кози-майки заедно или поотделно и се 
отглеждат в планинските райони. Ставката за едно допустимо за 
подпомагане животно по ДПЖ-пл е 58,48 лв. Тя е определена със 
Заповед № РД 09-1084 от 27.11.2019 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите. 

     Още 639 299 лева субсидии бяха разпределени между 301 
стопани по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави 
в планински райони (СМлК-пл) за Кампания 2019. Ставката за 
едно допустимо за подпомагане животно по СМлК-пл е 290 лв., 
и е определена със Заповед № РД 09-1085 от 27.11.2019 г. на 
министъра на земеделието, храните и горите. По схемата се 
подпомагат фермери, които отглеждат от 5 до 9 млечни крави в 
планинските райони. 

    Земеделските стопани, кандидатствали по двете схеми на 
обвързана подкрепа трябва да продължат да отглеждат 
заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, 
следващ последния ден за подаване на заявленията за 
подпомагане. 

   ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата 
подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

До 13 декември стопаните 
подават възражения за Кампания 
2019 

От 2 до 13 
декември 2019 г. 

земеделските 
стопани могат да 
проверят дали 
заявените от тях 
площи попадат 
изцяло или 
частично в 
обхвата на 
проекта на 
специализирания 

слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019. 
Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на 
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Проектът е одобрен 
със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

    При несъгласие с посочените данни кандидатите могат да 
подават възражения до министъра на земеделието, храните и 
горите. Образци на възраженията се генерират автоматично от 
Система за електронни услуги - ДФЗ. Кандидатите за 
подпомагане с регистрация в СЕУ ще могат да генерират 
възражения от личните си профили в системата, а останалите – 
от публичната част на СЕУ. 
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     Възраженията ще се приемат в областните дирекции 
„Земеделие”. При затруднение в проверките на данните или при 
подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се 
обърнат за помощ към областните и общинските служби по 
земеделие към Министерството на земеделието, храните и 
горите. 

   След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде 
подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими 
за подпомагане” за Кампания 2019. На базата тази 
актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши 
окончателните оторизации по схемите и мерките на площ. 

ДФ „Земеделие“-РА 

Пишат нова наредба за 
училищните схеми, БГ храните 
до 50% 
„Предприели сме създаването на изцяло нова наредба за 
схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, в която нашето 
предложение е делът на българските плодове и зеленчуци от 1/3 
да станат 50%.“, съобщи заместник-министърът на земеделието, 
храните и горите Чавдар Маринов по време на откриването на 
форума „ДА! На българската храна“.  „В количествена стойност 
това се изразява в повишаване на дела на български плодове и 
зеленчуци, произведени от български земеделски 
производители с около 800 тона“, допълни той. Маринов каза 

още, че от аграрното министерство са предвидили и са поели 
ангажимент в схемите да бъдат предлагани и биопродукти 
съгласно разработеният в края на юни 2019 г План за 
биологичното производство. „В Плана са заложени минимум 5% 
от тези схеми да бъдат биологични продукти от 2021 г. Нашето 
предложение е доставките на биологични продукти да започнат 
още от 2020 г. и стартираме с над 8%, или 4 доставки от всички 
да бъдат биологични продукти.“ В новата наредба за 
училищните схеми се предвижда да бъдат доставени и 
количества български пчелен биологичен мед. 

Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ се прилагат у нас 
вече 9 години и според данни на МЗХГ усвояемостта на 
финансовите средства по схемите е между 96 и 100%. В схемите 
са обхванати 3600 учебни заведения на територията на страната 
и над 470 хил. деца. 

Източник: Агрозона 
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12 хил. говеда и 24 хил. овце у 
нас дават биомляко 

 
„През последните 10 години се наблюдава изключителен ръст на 
биологичното производство. Операторите в система на контрол 
в момента са 6600, от които 92% са земеделски производители”, 
съобщи Чавдар Маринов, заместник-министър на земеделието, 
храните и горите (МЗХГ). Площите в система на контрол у нас са 
около 130 хил. ха и при животновъдството също има ръст, който 
се изразява в 12 хил. глави говеда, около 24 хил. овце в система 
на контрол, козите са около 9 хил., допълни още Маринов. 

Експертът съобщи, че преди дни е приключила одитна мисия на 
ЕК, чиято цел е била проверка на нашите системи за контрол на 

биологично производство. „Оценката на заключителната среща 
беше изключителен напредък за България в системата за 
контрол, тоест имаме надеждна система за контрол. С мерките, 
които сме предприели, даваме увереност както на 
потребителите, така и производителите, че ние се грижим за 
нашето биологично производство.”, категоричен бе зам.-
министърът. 

Според него потребители живеят в ново време и имат ново 
мислене, но най-важното е самосъзнанието и, че самите 
потребители търсят такива здравословни продукти. 

България разполага с достатъчно условия за отглеждане на 
биологично чиста продукция. За ръста на биооператорите 
голямо значение има и финансирането на сектора по мярка 11. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празници „Светлина и надежда“, 
Пловдив 

Празничният декември влиза в 
Стария град с настроение, 
усмивки и звън на весели 
камбани. По традиция 
Общинският институт стартира 
празниците „Светлина и 
надежда”. Старият град 
„облича” празнична одежда. 
На 3 декември Общински 
институт „Старинен Пловдив” 

поставя началото на традиционните си празници с мотото „Светлина и 
надежда”. 
Коледното дръвче ще грейне в зоната на Лапидариума, както всяка 
година с участието на представители на всички етноси. Празничният 
маратон от събития е с вход Свободен и включва изложби, концерти, 
безплатни работилници за най-малките и много изненади. 

 
Кога: 03-07 декември 
Къде: Старият град, Пловдив  
 

Mish Mash Fest – коледно издание 

 
И този декември Mish Mash Fest  – Christmas is coming! ще поднесе 
празнично настроение. Фестивалът е светъл, красив и коледен 
празник на талантливите хора,на добрия вкус и най-оригиналните 
идеи за подаръци. 
Няма да забравим за игрите на децата и за тях сме подготвили 
специални предпразнични забавления, заедно с приятели и 
съмишленици.  

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична 
община за 2019 г. 

Кога: 07-08 декември 
Къде: Сердика център, София  
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Кулинарна демонстрация на 
Огледна баница и Какач, с. 
Баничан 

 
Баничанският воден лук се 
отглежда в двора на почти 
всяко семейство в село 
Баничан. Формата му е 
сферична или сърцевидна, 
в бургундско червено, 
външната люспа е суха и 

червена, а сърцевината – сочна и розова. Вкусът му е наситен, със 
сладък, леко лютив вкус. 

На 7 декември читалище „Изгрев – 1930“ гостува на Фермерски пазар 
Пендара и Румяна Джибова и дейните дами оттам ще ни покажат как 
правят огледна баница, а също така и какач – коледно ястие с кромид 
и говеждо/ телешко. Ще споделят и рецептата за баница за Коледните 
пости – постна с кромид и орехи. 

Ще можете да опитате и от ленгидите – вкусни малки мекички, които 
жените от селото ще приготвят специално за посетителите на 
Фермерски пазар Пендара. 

Кога: 07 декември 
Къде: с. Баничан 

Национален фестивал на 
коледарските групи „Да пребъде 
Коледа” – с. Телиш 

 
Традиционният фолклорен фестивал „Да пребъде Коледа“ се 
провежда в началото на декември в плевенското село Телиш, община 
Червен бряг. Става въпрос за най-голямото национално фолклорно 
събитие за автентична песен и автентично облекло в Северна 
България. 

Провежда се от 2011 година и го организира Народно читалище 
„Развитие – 1897“, което наскоро навърши 120 години, заедно с 
кметство Телиш и Община Червен бряг. 

Кога: 07 – 14 декември 
Къде: с. Телиш 




