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БРЮКСЕЛ↓ 
Хърватското председателство 
представя приоритетите си в 
земеделието пред 
евродепутатите 

 
Хърватският земеделски министър ще представи приоритетите 
на своята страна в областта на земеделието, докато 
председателства Съвета на ЕС по земеделие и развитие на 

селските райони. Мария Вукович ще присъства на заседанието 
на комисията на 22 януари, сряда. 

През цялата седмица 20 до 26  януари 2020 г. в ресорните 
комисии на Европейския парламент ще се провеждат заседания, 
на които съответните хърватски министри ще представят 
приоритетите на Хърватското председателство на Съвета на ЕС. 

Споразуменията за свободна търговия и за защита на 
инвестициите между ЕС и Виетнам ще бъдат гласувани във 
вторник от комисията по международна търговия. Ако бъде 
одобрена, сделката ще премахне всички експортни тарифи от ЕС 
и ще защити 196 продукта с географско указание, докато 
Виетнам ще отвори своя пазар за обществени поръчки за фирми 
от ЕС. Спорните въпроси са състоянието на правата на човека във 
Виетнам и трудовите закони на страната. 

Комисията по околна среда и обществено здраве ще гласува във 
вторник дали да наложи вето на предложение на Комисията за 
насърчаване на рециклирането на PVC отпадъци, съдържащи 
олово. Според проекта на решение това може да удължи и да 
увеличи вредното излагане на хората на въздействието на олово. 

Очаква се членовете на комисията по околна среда и обществено 
здраве да поискат във вторник незабавни действия срещу 
незаконната търговия с домашни любимци с цел защита на 
хуманното отношение към животните, потребителите и 
общественото здраве. 
 
Комисията по конституционни въпроси ще гласува в четвъртък 
своята препоръка до Парламента дали той трябва да даде 
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съгласието си за Споразумението за оттегляне между ЕС и 
Великобритания. Окончателното гласуване по време на 
пленарно заседание, което е насрочено за 29 януари в Брюксел, 
ще се проведе, ако Обединеното кралство е ратифицирало 
напълно споразумението до тогава. 

Източник: Агрозона 

Европейският парламент с важна 
роля за продължаването на 
преходната национална помощ 
ЗЗаа  ппъъррввии  ппъътт  ппррееддссттааввииттееллии  ннаа  ЕЕКК  ииззррааззяявваатт  ссккллоонннноосстт  ззаа  
ззааппааззввааннееттоо  ннаа  ппооммоощщттаа,,  ккоояяттоо  ее  ииззккллююччииттееллнноо  вваажжннаа  ззаа  ннаайй--
ууяяззввииммииттее  ггррууппии  ззееммееддееллссккии  ппррооииззввооддииттееллии  

Широка подкрепа е получила днес темата за запазване на 
преходната национална помощ от европейските депутати, които 
членуват в Комисията по земеделие. Въпросът отново е 
повдигнат от нашия евродепутат Атидже Алиева – Вели. 
„Преходната национална помощ беше разгледана като част от 
предложението за законодателен пакет за преходния период . 
Колеги от всички политически семейства коментираха темата и 
получихме подкрепа да се запази“, сподели тя пред „Агрозона“. 
За първи път представителите на Европейската комисия, които са 
участвали в днешното изслушване са изразили склонност 
за  продължаване на преходната национална помощ. Техният 
отговор е включвал обяснението, че премахването на помощта е 

заложено от предишната ЕК и крайното решение сега е въпрос 
на предложение и дебати от страна на евродепутатите. „Това е 
първата среща, на която не се получава категоричен отказ за 
продължаването на преходната национална помощ“, сподели 
още евродепутатът. 

 

Докладът по законодателния пакет ще излезе до края на януари, 
след което ще може да се правят предложения за изменение по 
текстовете. Позицията на Европейския парламент по този въпрос 
е изключително важна. „Нашата делегация от групата „Обнови 
Европа“ ще внесе законодателно предложение и се надявам при 
самото разглеждане и гласуване на пакета, отново да намерим 
широка подкрепа, така че тази особено ценна помощ за най-
уязвимите групи земеделски производители да бъде 
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продължена и в следващия програмен период“, каза още 
Атидже Алиева. Тя уточни, че до края на април ще има по-ясни 
текстове за националната помощ. 

Десет страни – членки на ЕС прилагат преходната национална 
помощ и ще бъдат засегнати от спирането и. Категорични 
противници на прилагането на националната помощ не е имало 
на днешното заседание в Земеделската комисия на 
Европарламента. Вероятно една от причините за това е фактът, 
че изплащането и става от националния бюджет и е неутрална 
спрямо средствата от ЕС. 

Източник: Агрозона 

Мария Вучкович: Новата ОСП 
трябва да бъде адекватно 
финансирана и гъвкава 
Новата ОСП трябва да бъде голяма политика с адекватно 
финансиране. В същото време тя трябва да бъде достатъчно 
гъвкава, за да отговори на нуждите на отделните страни-членки 
на ЕС. Това каза министърът на земеделието на Хърватия Мария 
Вучкович по време на днешното заседание на Комисията по 
земеделие и развитие на селските райони в Европейския 
парламент. 

Председателството на Хърватия ще направи всичко необходимо, 
за да бъде направен плавен преход между стратегията „От 

фермата до вилицата“ и ОСП. „Реформата на Общата 
селскостопанска политика зависи от приемането на 
Многогодишната финансова рамка. За нас е приоритет това да се 
случи. Надявам се, че преходният регламент за прилагането на 
ОСП през 2021 г. ще бъде приет от министрите на следващото 
заседание на Съвета на ЕС по земеделие. Целта ни е пакетът от 
реформи да бъде приет по-бързо и да започне да бъде прилаган 
от 2021 г.“, посочи още тя. 

 

Мнения относно новата Обща селскостопанска политика по 
време на днешното заседание изразиха различни евродепутати. 

„Очакванията към фермерите са високи. Зелената сделка ще 
струва скъпо на фермерите в Европа, затова трябва да се уверим, 
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че ЕС разполага с необходимите средства за фермерите.“, посочи 
Улрике Мюлер, евродепутат от Германия. 

Според Мартин Хойслинг от Германия параметрите при 
подпомагането на хектар трябва да бъдат променени. 
„Необходимо е да се обърне достатъчно внимание на малките и 
средните стопанства.“, посочи той и допълни, че колкото по-рано 
започнат промените, толкова по-добре. „Трябва да говорим за 
пари и да не приемаме намаляване на средствата за Втори 
стълб.“, категоричен бе той. 

„Ако искаме фермерите да участват в Зелената сделка, трябва да 
осигурим достатъчно средства за това.“, подчерта Ерик Андрю от 
Франция. 

Източник: Агрозона 

 
 
 
 
 
 

У НАС ↓ 
Министър Танева ще присъства на 
представянето на Социално-
икономическия SWOT анализ на 
развитието на селските райони 

 
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева 
ще присъства на представянето на Социално-икономическия 
анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата 
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за ОСП 2021-2027. Целта на SWOT–анализа за развитието на 
селските райони е да подпомогне дефинирането на основните 
проблеми, потребности  и  възможности за развитие на селските 
райони и ще бъде основа за разработване на следващия 
стратегически документ Идентифициране на потребностите във 
връзка с прилагането на ОСП в следващия програмен период 
2021-2027. 

Събитието ще се проведе на 24 януари 2020 г. от 10:00 ч. в 
Голямата конферентна зала на Университета за Национално и 
Световно стопанство– град София. 

Всички заинтересовани страни могат да вземат участие след 
регистрация на следния линк: 
https://www.eventbrite.com/e/89216497947 

Източник: МЗХГ 

Фонд „Земеделие“ преведе 2,9 
млн. лв. по училищните схеми  
ДФ „Земеделие“ преведе 2,9 млн. лв.( 2 900 384 лв.) по двете 
схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 
2019/2020 г. От тях близо 2,42 млн. лв. (2 421 230 лв.) са за 
реализирани доставки на мляко и млечни продукти, на пресни 
плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. 
Останалите средства, в размер на 479 150 лв., са за 
възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрени 
фирми – изпълнители. 

    Изплатената помощ по схема „Училищно мляко" е 1 401 166 
лв., а възстановеното ДДС по нея е 278 337 лв. По схемата 
„Училищен плод" са преведени 1 020 064 лв. и още 200 817 лв. за 
покриване на ДДС. Доставките в учебните заведения и по двете 
направления започнаха през октомври тази година. 

    По схемата „Училищно мляко“ са издадени 143 акта за 
одобрение на 3 216 учебни заведения, включващи 420 187 деца 
и ученици. По схемата „Училищен плод“ има 177 акта за 
одобрение на 3 218 учебни заведения, включващи 417 455 деца 
и ученици. 

 

     Припомняме, че през учебната 2019/2020 г. децата в 
училищата и детските градини ще получават 46 доставки по 
схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“. 
Бюджетът за тази година по първата схема е 13 655 507 лв., а по 
втората – 15 863 469 лв. 
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    В ДФЗ е създадена организация в максимално кратки срокове 
да се обработят подадените от бенефициентите заявки за 
плащане. Планирано е до края на януари да бъдат възстановени 
и разходите на всички одобрени кандидати, които са отчели 
доставките за първите два периода на учебната 2019/2020 г. 

    Училищните схеми за предоставяне на пресни плодове и 
зеленчуци, както и на млечни продукти, обхващат децата от 
първа до подготвителна група в държавните, общинските и 
частните детски градини, както и децата от подготвителната 
група и учениците от І до IV клас в държавните, общинските и 
частните училища. 

Източник: ДФ „Земеделие“-РА 

България иска новата ОСП да се 
съобрази със спецификата на 
всяка държава 
В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) държавите-
членки трябва да се стремят към опазване на околната среда, 
модернизиране на стопанствата и производство на качествена 
храна, но най-важното е да се има предвид спецификата на 
отделната държава. Когато говорим за единен пазар, единна 
политика и правила, следва да се има предвид, че с отпадането на 
преходната национална помощ и предложения по-нисък процент 
на обвързаната подкрепа се получава драстично намаление на 
подкрепата за уязвимите в България сектори. Тази позиция е 
изразила заместник-министърът на земеделието Вергиния 

Кръстева на среща в Берлин с парламентарния държавен 
секретар на Федералното министерство на прехраната и 
земеделието на Германия Уве Файлер, съобщиха от ведомството. 

 

Въпреки че намалението на цялостния бюджет на ОСП се 
предвижда да бъде около 5 %, при обвързаната подкрепа се 
получава рязък спад от 25% за България през 2021 г. спрямо 2019 
г., и спад от 21% през 2027 г. спрямо 2019 г., е посочила Кръстева. 
“Това означава значително намаление в нивата към определени 
земеделски стопани именно в секторите, които са в най-
затруднено положение и същевременно са приоритетни за нас. 
Ситуацията поставя в риск много фермери, защото може да ги 
доведе до фалити”, е пояснила още зам. министър Кръстева. 



7 
 

Пред Уве Файлер Кръстева е разяснила, че подпомаганите 
чрез  обвързаната подкрепа сектори “Плодове и зеленчуци” и 
“Животновъдство” традиционно се нуждаят от повече работна 
ръка, осигуряват заетост на населението в селските райони и 
недостатъчния размер на помощта ще застраши доходите на 40 
% от хората, работещи в земеделието.  “Подкрепата трябва да 
отива при “активни фермери” и пазарно ориентирани земеделски 
стопанства, които съставляват 22% от всички бенефициенти по 
директни плащания през годината.”, е добавила Кръстева. 

По-рано през деня заместник-министърът, заедно с 
председателят на Комисията по земеделие и храни Мария Белова 
и народните представителите Бюрхан Абазов, Кръстина Таскова, 
Георги Стоилов, Георги Станков и Росен Живков, са имали 
среща с председателя на немската Комисия по земеделие в 
германския Бундестаг. 

Източник: Sinor.BG 

 

 

 

 

 

 

 

Липсата на национална преходна 
помощ би застрашила близо 80% 
от сектора на дребните преживни 
животни 
„Спирането на националната преходна помощ застрашава близо 
80 % от сектора на дребните преживни животни в България. 
Българските фермери получават тази помощ в рамките на повече 
от 10 години за около 790 хиляди животни”.  

Това заяви зам. министърът на земеделието, храните и горите 
Вергиния Кръстева по време на срещата си г-н Тугомир Майдак, 
държавен секретар в Министерството на земеделието на Република 
Хърватия, която се състоя в рамките на Международното изложение 
Зелена седмица в Берлин. 

Към момента Република Хърватия е председател на Съвета на ЕС, 
което даде възможност и за обсъждане включването на текстове в 
преходния регламент за запазването на помощта през прехпдната 
2021 г. 

Пред хърватският си колега Кръстева постави темата и за другия важен 
приоритет на страната ни, касаещ увеличаване на процента на 
обвързаната подкрепа по  директните плащания след 2021 г. 
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“Въпреки въведената от Румънското председателство 
възможност за запазване на настоящите финансови нива на 
обвързаната подкрепа считаме, че трябва да се прояви по-голяма 

амбиция за 
приемане на 
по-високи нива 
на този вид 

подпомагане, 
защото 

използването 
на по-голям 

финансов 
ресурс ще има 
положителен 

ефект за 

поддържането и развитието на жизнеспособни селски райони, 
както и за запазването и създаването на работни 
места”,  категорична беше Кръстева. 

По думите й, за да можем да запазим настоящите нива на подкрепа 
към фермерите трябва да се даде възможност на държавите да 
прилагат обвързаната подкрепа на нива не по-малко от 18% + 2% за 
протеинови култури, особено ако не се намери начин за запазване на 
преходната национална помощ. 

Източник: ruralnet.bg 

 

Над 76 млн. лв. до 29 февруари 
ще получат 
тютюнопроизводителите за 
преходна национална помощ за 
Кампания 2019 
За първи път тютюнопроизводителите ще получат средствата по 
преходната национална помощ (ПНПТ) за Кампания 2019 г. по-
рано от обичайното – в седмицата от 20 до 29 февруари 2020 г. 

Това стана ясно от изказването на министър Десислава Танева в 
рамките на проведеното в МЗХГ заседание на Консултативния 
съвет по тютюна (КСТ). 

В рамките на КСТ бяха одобрени следните единични ставки 
по сортови групи тютюн за ПНПТ за Кампания 2019: 
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Министърът 
призова 

бранша за 
обединение в 
позицията на 
страната ни за 
запазване на 

преходната 
национална 

помощ „В 
проектите за 

новия 
програмен 

период тази 
помощ липсва като допустим инструмент за подкрепа. България 
провежда среща със страните членки за подкрепа по отношение 
на включването на преходната национална помощ в преходния 
регламент“. 
Браншовите организации от сектор „тютюн“ обявиха, че в 
подкрепа на тези усилия на страната те ще се срещнат с колегите 
си от европейските организации, за да представят позицията ни 
за запазване на помощта и в следващия програмен период. 

 

Източник: ruralnet.bg 

 

 

 

Животновъдите получиха 
седмица по-рано 15,8 млн. лв. 
втори транш по ПНДЖ1 

 

ДФ „Земеделие“ преведе седмица по-рано втория транш, в 
размер на 15,8 млн. лв. (15 855 955 лв.) на 4476 животновъди, 
заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, 
необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2019 г. 
Съгласно индикативния график за директните плащания, който 
ДФЗ обяви миналата седмица, нареждането на субсидиите беше 
заложено да се извърши на 31 януари.   
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      Ставката за едно допустимо за подпомагане животно за 
окончателното изплащане по тази схема, е определена със 
Заповед на № РД 09-947 от 09.10.2019 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите, както следва: 

             * за говеда – по 78.90 лв. 
             * за биволи – по 138.08 лв. 

     Право на подпомагане по схемата за Преходна национална 
помощ за говеда, необвързана с производството, имат 
земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече 
говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 
февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на 
заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в 
стопанствата си поне 70% от референтния брой животни. 

     В средата на октомври миналата година ДФ „Земеделие“ 
преведе първия транш от 19 193 877 лева на 4461 животновъди, 
заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, 
необвързана с производството (ПНДЖ1). 

    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 
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: ДФ „Земеделие“- РА 

Министър Танева: Ще имаме 
осигурен поливен сезон 
ННааппооииттееллннии  ссииссттееммии““  ннее  ввъъззннааммеерряявваа  ддаа  ппррооммеенняя  ццееннииттее  

 

Ще имаме осигурен поливен сезон. Предвид сушата тази година 
земеделската общност няма повод за притеснения. Това каза 
министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева 
в интервю за БНТ. 

„Всички язовири стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД са 
с обичайните си нива или с 5%-10% по-ниски нива на водата. 
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Снимката на всички обекти, стопанисвани от „Напоителни 
системи“ сочат, че можем да имаме осигурен поливен сезон за 
всички земеделски производители, които ползват тази услуга. 
Няма никакъв риск. Мениджмънта на „Напоителни системи“ не 
възнамерява да променя цените.“, коментира министър Танева. 

„Екип на „Напоителни системи“ направи проверки на язовир 
Бебреш, има подробен доклад за това. Изпълнени са всички 
ангажименти, които е трябвало да извършат служителите на 
дружеството по експлоатацията на язовира. Има пропуски, които 
са оказвани до ВиК, а изпълнението и следеното се осъществяват 
от друга служба.“, обясни земеделският министър. 

„Трябва да има приоритети в  управлението на всеки язовир, 
стопанисван от „Напоителни системи“ и ползван за поливни 
нужди. При язовирите, които ние стопанисваме, приоритет е 
осигуряването на питейна вода за земеделските производители. 
И без това достъпът не е равнопоставен, тъй като малка част се 
полива.“, каза още министър Танева. 

Предстои да започне изпълнението на програма за 
рехабилитация на мрежата на „Напоителни системи“. Всичко 
останало трябва да отива за производство на електроенергия, по 
думите на Десислава Танева. 

Източник: Агрозона 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Международен музикален 
фестивал „Зимни музикални 
вечери „Проф.Иван Спасов“ – 
Пазарджик 

 
Международният фестивал за симфонична и съвременна музика 
„Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов” – Пазарджик“ е 
организиран от Община Пазарджик. Общината се стреми да 
поддържа живи традициите на форума, на чиято сцена през 
годините са прозвучали много нови творби от български 
композитори. 

Кога: 23-26  януари 
Къде: Пазарджик 
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Кукерски празници 

 
Кукерските празници са свързани със символичното прогонване на 
злите сили от природата. Кукерите облечени в разноцветни носии и 
костюми обикалят селото, влизат във всяка къща. Празникът на 
кукерите е празник и приветствие на идващата пролет. 

 

Кога: 23-25  януари 
Къде: с. Калояново, Народно читалище „Искра – 1921“ 

 

 

 

Конкурс за най-добра 
традиционна домашна супа 

 
В домовете си пазим много рецепти за традиционни супи, които са 
приготвяли бабите ни или местните жени от село, от града. Хайде да ги 
приготвим и да ги покажем! 

Фермерски пазар Пендара – Женски пазар, Женски пазар/Zhenski Pazar 
Market и Тиймбилдинг с кауза ви предизвикват в един конкурс, чиято 
цел е опазване на старите български традиции чрез представяне на 
типични за районите ни домашни супи. Ако сте съхранили такава 
рецепта и можете да я приготвите на котлон, вън на демо щанда на 
нашия пазар, каним ви да се включите в приключението ни. 

В конкурсът се допускат единствено естествени съставки! 

Кога: 25 януари 
Къде: гр. София, Женският пазар - София 




