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БРЮКСЕЛ↓ 
Еврокомисар Войчеховски се 
обяви срещу всякакво намаление 
на бюджета за земеделие 

 
Новият еврокомисар по земеделие и развитие на селските 
райони Януш Войчеховски се обяви срещу всякакво намаление 
на бюджета за земеделие на Европейския съюз в 
Многогодишната финансова рамка (МФР) до 2027 г. 

2020 г. ще бъде „ключова година“ по отношение на 
Многогодишната финансова рамка (МФР) и реформата на ОСП, 
тъй като двете са тясно свързани помежду си, посочи полският 
еврокомисар по време на последното заседание на Съвета на ЕС 
по земеделие и рибарство. 

В своето обръщение към министрите по земеделие той обеща да 
продължи процеса на реформи въз основа на сегашния план, тъй 
като „няма време… да се разработва всичко от нулата“. 
Комисар  Войчеховски се ангажира с отворен диалог със Съвета 
и Европейския парламент. Той обърна внимание на 
съществуващите различни мнения между делегациите относно 
външната конвергенция и изрази желанието си да се избягва 
всякакъв вид конкуренция между фермерите и държавите 
членки. Земеделските стопани във всички страни трябва да 
получават по-добра подкрепа и по-добра защита, но за това се 
нуждаят от по-голям бюджет, посочи еврокомисар Войчеховски, 
цитиран от пресцентъра на Министерство на земеделието, 
храните и горите. 

Европейската зелена сделка  предоставя огромна възможност в 
труден момент за сектора, особено за малки и средни 
стопанства, според Войчеховски. В течение на 5-годишния си 
мандат, който приключва през 2024 г., еврокомисарят обеща да 
води открит диалог с фермерите. Той потвърди плановете си да 
разработи план за селските райони до средата на века, тъй като 
те трябва да бъдат жизнеспособни и достойни места за работа 

Източник: Агрозона 
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Германските фермери призовават 
ЕС за приемлива сделка с 
напускащата Великобритания 

 
Германски фермери, притенени от въздействието на излизането 
на Великобритания от състава на Европейския съюз върху 
финансовите си баланси, призоваха общността да сключи 
приемливо споразумение за търговията с Лондон в бъдеще, за 
да избегнат значителни загуби, съобщи британският вестник 
„Таймс”. 

От Асоциацията на германските фермери се опасяват, че салдото 
в търговията с храни и селскостопанска продукция с 

Великобритания може да се свие наполовина, ако до края на 
2020 г., когато приключва преходният период за напускането на 
Обединеното кралство, не бъде подписано никакво 
споразумение. От организацията си дават сметка, че печалбите 
на местните фермери ще станат жертва на въвеждането на мита 
и допълнителните административни процедури. 

Данните сочат, че износът на храни и селскостопанска продукция 
от Германия за Великобритания е на стойност 4,5 млрд. евро 
годишно, докато вносът достига едва 1,3 млрд. евро. Всяка 
година Германия доставя в Обединеното кралство зърнени 
култури на стойност 620 млн. евро, тестени изделия за 370 млн. 
евро и бира за 35 млн. евро. 

Пред „Таймс” вицепрезидентът на асоциацията Валтер Хайдъл 
заяви, че напускането на Великобритания „затруднява 
търговията и налага допълнителни разходи”. Хайдъл е убеден, 
че вариантът за раздяла без споразумение е еднакво лош както 
за местните потребители, така и за германските фермери. 
„Всички ще губим време и пари. Трябва да гарантираме, че 
последиците за британските потребители и германското селско 
стопанство ще бъдат смекчени с подписването на търговско 
споразумение”, посочва той. 

В Асоцияцията на германските фермери са наясно и с 
финансовите последици от напускането на Великобритания за 
бюджета на ЕС и налагащото се намаляване на субсидиите за 
селското стопанство. Това може да доведе дозначително 
орязване на подпомагането за нейните членове дори при 
положение, че вноската на Германия в бюджета на общността ще 
нарасне, коментира Хайдъл. „Досега Великобритания бе нетен 
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вносител в бюджета на ЕС. На останалите държави-членки ще се 
наложи да осигуряват значително повече средства”, изтъква той. 

Източник: Sinor.BG 

Фермерите се радват на най-
голямо доверие от участниците 
във веригата за производство на 
храни 

 
Тазгодишното допитване EIT Food TrustTracker, проведено сред 
11 хил. потребители от 13 държави-членки на Европейския съюз, 
открои фермерите като печелещите най-голямо доверие във 

веригата за производство на храни с 4,78 точки от 7 възможни, 
съобщи елекронното издание FarmingUK. След тях остават 
производителите на храни, търговците на дребно и властите. 
Участниците в допитването смятат, че от посочените категории 
фермерите и производителите на храни вършат принципно 
добра работа. 

„В момент, когато хората са по-чувствителни откогато и да било 
по отношение на потребяваните от тях храни и напитки, пред 
хранителния бранш се разкрива златна възможност да увеличи 
доверието им по проблемите, разкрити в доклада на EIT Food 
TrustTracker”, заяви д-р Ена Макрийди, професор по 
потребителско поведение в университета в британския град 
Рединг. 

Фермерите обаче само отчасти се вслушват в общественото 
мнение, предоставят информация само донякъде и са само в 
известна степен честни и откровени, сочат резултатите от 
допитването. За разлика от тях производителите на храни и 
властите на практика са глухи за потребителите, предоставят 
оскъдна информация и не са честни и откровени относно 
производството на храните. 

„Допитването определено е добра новина за фермерите на фона 
на останалите в сектора, но показва ясно, че ни предстои дълъг 
път за подобряване на доверието в нашата хранителна система. 
Тези най-нови резултати потвърждават, че откровенността и 
честността за случващото се в бранша са решаващият елемент за 
повишаване на доверието и че останалите участници в него като 
производителите на храни и търговците на дребно трябва да 
положат още много усилия, за да бъдат приети като достатъчно 
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честни. Докладът осигурява добри новини и за производителите 
на храни, показвайки им ясно какво трябва да направят за 
повишаване на общественото доверие в тях. Виждаме, че според 
членовете на обществото никой от участниците във веригата за 
производство на консумирана от тях храна не се вслушва в 
мнението им и че липсва откритост и честност в дейността им”, 
коментира Макрийди. 

Източник: Sinor.BG 
 

У НАС ↓ 
Земеделците вече внасят 420 лв. 
минимални осигуровки 
От 1 януари земеделските производители плащат с 20 лв. 
повече  минимален осигурителен доход. Вноската е в размер на 
420 лв. Припомняме Ви, че според първоначалните разчети в 
бюджета ръстът трябваше да бъде до 610 лева. Над 90 хиляди 
производители ще бъдат засегнати от ръста. 

Както всяка година приемането на бюджета предизвиква 
недоволство между фермерите и противоречия между 
депутатите. „Това не се приема добре от общността, защото 
производителите в повечето случаи са дребни, нямат достатъчен 
доход, с който да покрият осигуровката“, коментира пред 

„Агрозона“ Светла Василева председател на Федерацията на 
независимите синдикати в земеделието. „Зад този минимален 
доход обаче стоят и минимални прави. Ако те не бъдат на 
минимална работна заплата, всъщност черпят от солидарния 
фонд, когато трябва да им се изплащат обезщетения по 
различните рискове на социалното осигуряване – било то 
болнични или пенсия. Всяка година има предложения за 
увеличение и почти всички партии се обединяват до минимален 
ръст на осигурителния доход“. 

Източник: Агрозона 
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С над 25,7 хил. ха са се увеличили 
сертифицираните биониви 
С над 25,7 хил. ха са се увеличили площите, върху които се 
прилагат методите на биологичното производство само за 
година, сочат данните на Аграрен доклад 2019 г. през 2017 г. 
Площите в системата на контрол са били 136 629,2 ха, докато 
година по-късно те достигат 162 332,4 ха. Така вече утвърдената 
площ, върху която могат се отглеждат плодове и зеленчуци по 
чист начин, достига 3,2% от цялата земеделска земя в България, 
докато година по-рано тя е била само 2,7%. 

Най-голям скок има в нивите, върху които се отглеждат зърнено-
житни култури в страната – от 16 601 ха през 2017 г., през 2018 г. 
те достигат 21 019 ха. Интересът на фермерите е основно към 
пшеница, царевица, ечемик и овес. 

 

При протеиновите култури има голям растеж – от 1238 ха през 
2017 г, през 2018 г те достигат 17 380 ха. 

Кореноплоди се садят на 3 пъти повече площи – от над 340 ха на 
близо 1400 ха. Нивите с технически култури също са се увеличи, 
като при тях стъпката нагоре е с над 8 хил. ха. В този сектор най-
голям е интереса към маслодайната роза, лавандулата, 
резенето, кориандърът и различни билки. 

Площите с култури за зелено обаче са намалели над 10 пъти, 
сочи статистиката на Министерство на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ). Пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди и култивирани 
гъби през 2018 г. са засадени на двойно повече площи спрямо 
2017 г. 

Увеличение в размера има и при трайните насаждения. От над 
30 хил. ха през 2017 г, година по-късно те достигат над 38 хил. ха. 
Съвсем малко се увеличават пасищата и ливадите – с около 1000 
ха. 

Източник: Агрозона 
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ДФЗ отпуска индивидуална 
помощ de minimis за 
овцефермата, пострадала от 
пожар 

ДФ „Земеделие“ ще подпомогне семейство Димитрови от 
пловдивското село Исперихово, чието стадо от около 400 овце 
гладува, след като пожар изпепели склада с храната за 
животните по Коледа. Това обяви изпълнителният директор на 
фонда Васил Грудев, който е съобщил по телефона новината на 
пострадалите стопани. 

Фондът стартира процедура за отпускане на индивидуална 
помощ de minimis на семейство Димитрови. Финансовата 

подкрепа ще компенсира фермерите за щетите, които огнената 
стихия нанесе на стопанството, унищожавайки целия фураж за 
животните – над 20 тона фуражи и близо 10 хил. бали слама. Чрез 
държавната помощ ще бъде осигурено изхранването на 
елитното стадо овце през зимния период, допълни Грудев. 

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, 
както и за едно и също предприятие 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.). 

Източник: Агрозона 

Положителното ни 
външнотърговско салдо в 
селското стопанство отчита над 7 
на сто ръст 
Резултатите за първите 9 месеца на годината сочат, че брутната 
добавена стойност в селскостопанския сектор постига ръст за 
всяко тримесечие, съобщи министърът на земеделието, храните 
и горите Десислава Танева на заседание на Министерски съвет, 
цитирана от пресцентъра на оглавяваното от нея ведомство. 
През същия период стокообменът във външната търговия 
достига 3,4 млрд. евро, като има 7,4% ръст положително 
външнотърговско салдо до 823 млн. евро. Най-голям дял има 
увеличението при износа на зърнени култури, като темпото е 
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значително по-високо от предходни години. Танева подчерта, че 
изпращаме годината с изключително добра реколта от зърнени 
култури, като при пшеницата тя е достигнала 6,1 млн. тона по 
прогнозни данни, или увеличение с 5%, а при ечемика – с 20%. 

 

Тя отчете, че по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. са договорирани  71,2 % от бюджета, 
включващ многогодишните ангажименти. Разплащането е 
достигнало 42,4 %, като в значителна степен е наваксано 
изоставането. „Останаха само две мерки, които трябва да се 
финализират през януари месец. По Програмата за морско дело 
и рибарство договорирането е 69%, а разплащането - 23,2%,  от 
което 16,2% е в 2019 г.“, посочи министърът. По думите й одитът 
за биологичното производство по предварителни данни от 

заключителната среща е  преминал успешно, вследствие на 
което ще може да се проведе дебатът за мярка 11 „Биологично 
производство“ от ПРСР.. 

Тя изтъкна, че предизвикателството в селското стопанство през 
2019 г. бе заболяването „африканска чума по свинете” (АЧС). 
Танева обобщи, че приключваме годината с 42 регистрирани 
огнища на болестта при домашните прасета, от които само 8 са в 
производствени комплекси. Около 140 хил. са хуманно 
умъртвените домашни свине, а близо 200 са случаите на 
заразени диви прасета. За сравнение тя посочи, че в света досега 
година от заболяването са засегнати 51 страни и са 
унищожени  6,6 млн. свине. 

Министърът благодари на всички стопани, които изпълниха 
препоръките на държавата  и благодарение  на тях болестта 
беше овладяна. „За тази година приключваме с изплатени 70 
млн. лв. за превенционни дейности, дейности по унищожаване 
на огнищата и компенсации, свързани със заболяването АЧС. От 
тях 9 млн. евро са предоставени от Европейската комисия, като 
се очаква постъпване още 22 млн. евро съфинансиране. Не 
дължим нито един лев за която и да е от дейностите, свързани 
с ликвидацията на африканската чума по свинете”, уточни тя. 

Източник: Sinor.BG 
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До края на януари се подават 
декларации за реализирани 
плодове и зеленчуци 

 
До 31 януари земеделските производители, кандидатствали за 
Кампания 2019 по схемите за обвързано подпомагане за 
плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно 
производство, трябва да подадат декларация по образец и да 
предоставят документи, които доказват минимални добиви и 
реализация на произведената продукция. 

Утвърденият образец на електронен опис на документите, 
доказващи реализацията на произведената продукция е 
достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. 
На същото място е публикувана и Инструкция за попълване. 
Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. 
В случай на необходимост земеделските стопани могат да 
поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече 
редове от областните структури на фонда. При попълване на 
приложения файл не се обединяват редове, не се добавят 
работни страници и по никакъв начин не се променя формата на 
зададената таблица, предупреждават от ДФЗ. 

Попълненият опис по образец се подава до 31 януари на 
електронен и на хартиен носител, придружен от копия на 
описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на 
ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес 
на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен 
търговец. 

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за 
обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са 
предоставили декларация и опис по образец, утвърден от 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената 
продукция през годината на кандидатстване, както и документи, 
които доказват нейната реализация. 

Източник: Агрозона 

 



9 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Празника на зимнината“ в 
Драгоман 

 
Народно читалище "Драгоман 1925" организира седмия традиционен 
празник на зимнината "Драгомания 2019". Той ще се състои на 19 
октомври от 11:00 часа. В празника ще вземат участие любители - 
майстори на зимнината от България и Сърбия. Всички желаещи да 
участват в празника със свои майсторски експонати трябва да ги 
представят на 19 октомври до 10:00 часа. Жури ще определи най-
добре приготвената зимнина и ще удостои победителите с дипломи и 
статуетки, а останалите, ще получат грамоти и медали за участието си.  
На празника ще има и богата фолклорна програма от изпълнители от 
България и Сърбия 
Кога: през декември 
Къде: Драгоман 
 

X Празник на домашната 
наденица, с. Кошарица 

 
В Кошарица за десета 
поредна година се състоя 
Празникът на домашната 
наденица. В центъра на 
китното несебърско село 
се събрат жители от 
всички съставни селища на 

общината, а сред посетителите има руски, канадски и полски 
гости. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на 
Община Несебър. 

Производителите на домашно приготвени мезета има 
възможност да покаже продукцията си пред присъстващите, а 
специално подбрано жури оцява най-вкусната наденица. 
Раздават се първа, втора и трета награда в кулинарния конкурс 
за домашна наденица с най-добри вкусови качества, които 
получават грамоти за участие и подаръци. 

Кога: през декември 
Къде: с.Кошарица 
 




