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БРЮКСЕЛ↓ 
Мляко 2020: Екобариери забавят 
увеличението на производството 
в Европа 

 
Основното предизвикателство през следващата година за 
производителите на мляко ще бъде цената, която потребителят 

е готов да плати. Това се посочва в прогнозата на RaboResearch 
Rabobank, съобщава milkreporter.com. 

Производителите не бързат да увеличават обемите, защото не се 
знае дали потребителите ще могат да платят крайната цена. 

„През 2020 г. увеличаването на рентабилността на фермите в 
Съединените щати ще доведе до увеличаване на годишното 
производство на мляко с около 1,5%. Но потенциалната рецесия 
в Съединените щати през втората половина на 2020 г. може да 
забави растежа на вътрешното търсене “, казват експертите. 

САЩ определят тарифи за млечни продукти от ЕС. От Rabobank 
вярват , че това води до значителен обем предварителни 
покупки при внос, включително на масло, до въвеждането на 
тези тарифи. 

„Очаква се през 2020 г. производството на мляко в ЕС да нарасне 
леко – с 0,7%. Регионът е изправен пред бариери за 
увеличението на обемите, като въвеждането на екологични 
стандарти. Немските, френските и холандските запаси на млечни 
продукти спаднаха през 2019 г. “, казват анализатори. 

Rabobank прогнозира, че през 2020 г. цените на млякото за 
фермите в ЕС ще се повишат през първите няколко месеца на 
2020 г. Пасищата и условията за отглеждане през 2020 г. също ще 
бъдат от решаващо значение за растежа на производството на 
мляко. 
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С предстоящите избори в САЩ през 2020 г. Rabobank казва, че 
променливостта на щатския долар ще бъде един от малкото 
фактори, за които може да се прогнозира със сигурност. 

„Начинът, по който другите валути ще се държат спрямо по-
силния щатски долар, на фона на нарастващите цени на 
суровините, ще бъде важен както за глобалното търсене на 
млечни продукти, така и за бъдещите цени на стоките“, се казва 
в доклада. 

За Китай Rabobank прогноза, че благоприятните цени на млякото 
стимулират увеличение на животните и ръст в 
производството.  Китайският вътрешен пазар ще бъде добре 
осигурен през първата половина на 2020 г. и по-високите от 
обичайните запаси могат да доведат до по-малка зависимост от 
вноса. 

„Между първото и третото тримесечие на 2019 г. производството 
на мляко в Китай ще се увеличи с 2,5%, което предполага 
приблизително 4% увеличение през третото тримесечие на 
годината. Укрепването на цените на млякото и рентабилността 
на млекопроизводството доведоха до подновен интерес към 
разширяване на млечното стада в Китай “, предполагат 
експертите и добавят, че се очаква ръстът на производството да 
нарасне с 2% през първата и втората половина на 2020 г. 

Източник: Агрозона 

 

4 от 5 култури в ЕС разчитат на 
насекоми за опрашването 

 
4 от 5 култури и диви цветя в ЕС разчитат в някаква степен на 
насекоми за опрашването. Около 15 млрд. евро от годишната 
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селскостопанска продукция в ЕС е пряко свързана с опрашването 
на насекоми. 

Около 78% от видовете диви цветя и 84% от селскостопанските 
култури зависят изцяло или частично от насекомите за 
производството на семена. Опрашването от насекоми и други 
животни разширява разнообразието и качеството на плодовете, 
зеленчуците и други култури. 

По оценки между 5% и 8% от световното производство на 
култури е пряко свързано с опрашването от животни. В ЕС 
селскостопанската продукция, свързана с опрашването от 
насекоми, се оценява на 15 млрд. евро годишно. 

Пчелите и другите опрашители имат осезаем икономически 
принос. Те допринасят за създаването на лекарства, биогорива, 
платове и строителни материали. 

Европейският парламент ще обсъди защитата на опрашителите 
и ще гласува резолюцията, подготвена от комисията по околна 
среда, по време на пленарната сесия през декември, съобщават 
от пресцентъра на Европейския парламент. 

Източник: Агрозона 

 

 

У НАС ↓ 
Васил Грудев: ДФЗ подкрепи 
аграрния бизнес и общините с 
близо 2,8 млрд. лева през 2019 г. 

 
През 2019 г. ДФ „Земеделие“ – РА изплати в подкрепа на 
аграрния бизнес и общините от селските райони близо 2,8 млрд. 
лв. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Васил 
Грудев. 

      До края на декември по ПРСР 2014-2020 са подписани 6 577 
договора за над 3,9 млрд. лв. (3,934 млрд. лв.). Изплатени са над 
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2, 260 млрд. лв. Само инвестиционните и публичните мерки от 
ПРСР през 2019 г. са преведени 510 млн. лв. , информира Грудев. 

    Забавянето по ПРСР 2014-2020 вече е наваксано и няма риск от 
загуба на средства от Европейския фонд за развитие на селските 
райони, подчерта изпълнителният директор на ДФЗ. Грудев 
припомни, че в средата на юли, при смяната на ръководството на 
ДФЗ-РА, съвместно с МЗХГ беше направен цялостен анализ за 
изпълнението на програмата. От анализа беше видно, че има 
сериозна опасност от загуба на средства в края на 2019 г. Затова 
бяха предприети действия, които не бяха прилагани до този 
момент. За първи път плащанията по площните мерки от ПРСР 
бяха наредени в края на годината вместо през следващата, както 
беше практиката досега. Изплатени бяха 86 млн. лв. по мярка 13 
за необлагодетелстваните райони, каза Грудев. 

     Над 2 млрд. лева (2 027 973 451 лв.) са преведени по схемите 
и мерките на директните плащания. От тях за Кампания 2018 
бяха изплатени над 1, 146 млрд. лв. (1 146 515 284 лв.) и още над 
881, 458 млн. лв. за Кампания 2019. 

     Само в рамките на последния месец фермерите получиха над 
1 млрд. лева. От тях по СЕПП бяха изплатени 635 млн. лв. на 56 
524 земеделски стопани. От началото на месеца по банковите 
сметки на животновъдите поетапно постъпиха над 160 млн. лв. 
Те бяха разпределени по схемите за обвързано подпомагане и 
по схемите за преходна национална помощ. За първи път бяха 
преведени през декември и субсидиите по мярка 13 „Плащания 
за райони с природни или други специфични ограничения“ от 
ПРСР 2014-2020. Финансова подкрепа, в размер на 86 млн. лв., 
получиха 32 434 кандидати по мярка 13 за Кампания 2019. В края 

на ноември фондът преведе и първи транш от близо 73 млн. лв. 
по схемата за намален акциз върху газьола. По схемите на 
държавните помощи през декември бяха оторизирани и платени 
общо още 25 млн. лв., припомни Грудев. 

     По линия на пазарните мерки през 2019 г. са изплатени общо 
65,5 млн. лв. Най-много средства са наредени по училищните 
схеми - близо 25 млн. лв. 

     По новата Националната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2019-2023 г. бяха преведени общо 
27,5 млн. лв. От тях по мярка „Преструктуриране и конверсия на 
лозя” бяха извършени плащания за близо 19 млн. лв., а по новата 
мярка „Инвестиции в предприятия“ бяха наредени още 8,5 млн. 
лв. 

     По Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., 
която вече приключи през 2019 г., са платени 3,6 млн. лв. За 
тригодишния период на прилагане на програмата пчеларите са 
подпомогнати с общо 10,7 млн. лв. 

    По схемите на държавните помощи бяха платени близо 154 
млн. лв., заяви Грудев. Той подчерта, че най- голяма подкрепа 
получиха животновъдите. По схемата за хуманно отношение към 
птиците бяха подпомогнати 268 стопани, които получиха над 
34,4 млн. лв. Свиневъдите бяха подкрепени с над 32,4 млн. лв. 
по схемата за хуманно отношение към свинете. Те бяха 
разпределени между 298 фермери. 

   По линия на схемите за помощта de minimis най-много средства 
бяха предоставени на стопани, отглеждащи крави и юници, 
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биволи, овце-майки и кози-майки. Субсидии, в размер на 23,7 
млн. лв., получиха 13 976 фермери. 

  По схемата за създаване и поддържане на родословна книга и 
за генетичните качества на животните бяха изплатени близо 7,2 
млн. лв. на 146 стопани. 

   През 2019 г. 4 408 пчелари получиха 4,5 млн. лв. по de minimis. 

   По Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 
ДФЗ-РА изплати над 33 млн. лв., съобщи още Васил Грудев. 
 
Източник: ДФ „Земеделие“-РА 

 

Фонд „Земеделие“ преведе 1, 
54 млн. лв. по училищните 
схеми 

ДФ „Земеделие“ преведе близо 1,54 млн. лв.(1 539 078 лв.) по 
двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за 
учебната 2019/2020. От тях близо 1,3 млн. лв. (1 282 938 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 256 140 лв., са за 

възстановяване на Данък добавен стойност (ДДС) на 
одобрени фирми – изпълнители. 

Изплатена помощ по 
схема "Училищен плод" 
е 482 402 лв., а 
възстановеното ДДС по 
нея е 96 481 лв. По 
схемата "Училищно 
мляко" са преведени 
800 535 лв. и още 159 
660 лв. за покриване на 

ДДС. Доставките в учебните заведения и по двете 
направления започнаха през октомври тази година. 

В ДФЗ е създадена организация в максимално кратки срокове 
да се обработят подадените от бенефициентите заявки за 
плащане. Първите от тях, постъпили във фонда през 
декември, вече са разплатени. 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. 

Качеството и грамажът на доставяните продукти се 
проверяват от ДФ „Земеделие” и от Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ). Прилагането на схемите се 
финансира от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието и от държавния бюджет. 

  Училищните схеми за предоставяне на пресни плодове и 
зеленчуци, както и на млечни продукти, обхващат децата от 
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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: МЗХГ 

Топ 4 на най-добрите 
екоинициативи през 2019 г. 

 
2019 е почти към своя край. Често поглеждаме назад и виждаме 
лошите неща, които са ни се случили. В тази статия може да 
прочетете за някои от положителните неща, които са се случили 
през годината и постиженията на хора, чиито имена остават 
скрити, но важността на техните действие е неоспорима. 

Положителният пример може да бъде най-добрата мотивация за 
прехода към нещо по-добро. 

Земеделците, отглеждащи ориз, започнаха да използват 
патици в борбата с насекомите 

Така те напълно премахват употребата на вредни пестициди. 
Специално отглежданите японски патици се пускат в оризовите 
полета. Те изяждат всички насекоми и плевели, които вредят. 
Животинките включително похапват и семената на плевелите, 
което автоматично намалява броя им за следващата година. 

Мъж от Индия засаждал по едно дърво всеки ден в 
продължение на 35 години и днес гората е по-голяма от 
Сентръл парк в Ню Йорк 
Една птичка пролет не прави, поговорка, която често сме чували 
през живота си. Е, оказва се, че индиецът, посадил гора по-
голяма от тази в Сентръл парк, не е на същото мнение. Той успява 
да покаже важността на индивидуалната човешка роля, в 
моменти на дисбаланс в природата и климатични промени. 

Село в Индия празнува раждането на момичета като засажда 
по 111 дървета за всяко от тях  

Засега са засадили над 350 000 дръвчета. Какво по-хубаво от 
една такава традиция, с която да се увековечи появата на 
човешки живот и същевременно да се осигури по-доброто 
съществуване на стотици хора. 

В Тайланд спряха употребата на пластмаса в опаковането и 
започнаха да използват бананови листа 
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Тайланд е първата страна, спряла употребата на пластмаса. 
Намерили алтернативен вариант, те не само избягат вредната, 
разграждаща се стотици години пластмаса, но използвайки 
местни продукти, те съумели да не лишат тайландците от нищо, 
което би могло да им бъде необходимо. 

Източник: Агрозона 

 2019: Продукцията от лавандула 
почти двойна, при розата 23% 
спад 

 

През отминаващата година реколтата от лавандула се е 
увеличила с 88.9% като е достигнала 71 461 тона. Това сочат 
данните от оперативния анализ на аграрното министерство. 
Атрактивната през последните години култура заема 142 984 
дка, като само за година реколтираните площи са се увеличили с 
37.9%. През отминаващата година обаче, с такива резултати не 
могат да се похвалят розопроизводителите. При тях има 
намаление на продукцията с 23.2%, като набрания розов цвят е 
бил общо 12 230 тона. Средния добив е 326 кг/дка, което е 27.1% 
по-малко в сравнение с 2018 година. При последния розобер 
производителите се сблъскаха с ниските изкупни цени, освен 
това все по-трудно намират работна ръка за прибиране на 
реколтата. На последното заседание на парламентарната 
Комисия по земеделие бе приет дългочакания Закон за розата. С 
неговото приемане се очаква да бъде въведен ред в този красив, 
но труден бизнес. 

Източник: Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Фестивал „Коледа в Капана“, 
Пловдив 

 
Какво е Коледа без вкуса на домашните лакомства, приготвени 
от сръчни ръце с натурални продукти? И не са ли майсторите, 
които ги приготвят, равни на Дядо Коледа в радостта, която 
носят? Е, ако си един от тези майстори, Коледа в Капана те 
очаква, заедно с твоите страхотни Натурални храни и напитки, за 
да направим заедно Капана още по-вълшебен от 23 до 27 
декември! 
Кога: 23 -27 декември 
Къде: Капана, Пловдив 
 

Фестивал на коледарските 
състави „Добре ми дошли, 
коледари“ 

 
Коледари огласяват 
площад „Севтополис“ в 
центъра на Казанлък с 
песни и обичаи за здраве 
и плодородие. 
Традиционният Фестивал 
на коледарските състави, 

организиран от Община Казанлък, посреща почитателите на 
народните традиции по Рождество Христово под мотото „Добре ми 
дошли, коледари!“. С красиви пожелания деца и възрастни в народни 
носии, с геги и гевреци, тъпани и гайди съживяват ритуалите край 
Бъдника. Предпразнично коледарите обсипват казанлъчани с 
тържествени наричания за благоденствие. Традиционно на фестивала 
се организира Коледното мегданско хоро от общината и от народно 
читалище „Жар – 2002“ , на което се хващат всички желаещи. 
Кога: 24 декември 
Къде: Площад“Светополис, Казанлък 
 




