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БРЮКСЕЛ↓ 
Комисар Войчеховски: Шансът на 
европейското земеделие е да 
премине към устойчиво 
производство на храни 

 
Европейското селско стопанство се намира в повратна точка, 
заяви вчера еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски. 
Той добави, че шансът на европейското селско стопанство е да 
премине към устойчиво производство на храни. Радвам се, че 
именно в Полша се открива международната година на здравето 

на растенията, каза още Войчоховски в Белведер на 
конференцията „Растителното здраве в ерата на изменението на 
климата“, цитиран от полските медии. 

Здравето на растенията е част от двете основни стратегии на 
Европейския съюз. Първата е новата европейска „Зелена 
сделка“, която представлява много голямо предизвикателство за 
европейското селско стопанство, и стратегията „От фермата до 
вилицата“, която е свързана с устойчив процес на производство 
на храни – посочи той. 

Според Войцеховски шансът на европейското земеделие е да 
премине към устойчиво производство на храни. Той посочи, че 
вместо масовото селскостопанско производство, по-малко 
ефективното производство, основано на семейни ферми, е по-
близо до устойчивото развитие. 

По време на конференцията комисарят се е обърнал към 
учените, свързани със селското стопанство, като ги насърчи да 
кандидатстват за безвъзмездни средства за изследвания и 
развитие в областта на здравето на растенията. Той добави, че в 
новия бюджет за 2020-2027 г. ще има около 10 милиарда евро за 
тази цел. 

Източник: Агрозона 
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ЕК инвестира 128 млн. евро в 
подобряване достъпа до чиста 
вода в Сплит 

 
Европейската комисия инвестира 128 млн. евро в проект, чиято цел е 
да се подобри достъпът до вода на населението в областите около 
хърватските градове Сплит и Солин. Съоръженията, които ще бъдат 
изградени, ще служат за събиране на замърсената и употребявана 
вода, за нейната преработка и повторна употреба. 

Проектът ще свързва около 4 000 души, като ще им предостави достъп 
до високо качествена питейна вода и ще помогне за прочистване на 
водата на над 25 000 души. Средствата за проекта се осигуряват от 
Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

По-ефективно използване на ресурсите 

„Жителите на Хърватия ще спечелят от по-ефективна употреба на 
водните ресурси, ще им бъде гарантиран достъпът до питейна вода и 
до по-чиста вода, което автоматично ще намали замърсяването на 

водата и подпочвените води.“, посочи еврокомисарят по кохезията и 
реформите Елиза Ферейра. 

Сплит е вторият по големина град в Хърватия с население от общо 
178 000 души. Солин има население от 24 000 жители и се намира на 
около 8 км северо-източно от Сплит. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 
Приключи техническата и 
финансова оценка на 13 проекта 
по подмярка 8.4 

ДФ „Земеделие“ ще подпише 13 административни договора по 
подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 
8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване 
жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

    Инвестиционните предложения са подадени от общини, 
държавни предприятия и юридически лица. Общата стойност на 
средствата, които ще бъдат договорени по подмярка 8.4 са близо 
5 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ за всеки 
кандидат е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта. 

Източник: ДФ „Земеделие“- РА 

25 млади фермери получиха 
авансови плащания 

 
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати 
близо 600 хил. лева авансови плащания на още 25 млади 



4 
 

земеделски производители от област Разград, които подписаха 
договори по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 
земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските 
райони. Това съобщават от Областния информационен център 
пред БТА. 

Те са подали инвестиционните си предложения по време на 
втория прием по подмярката, осъществен чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България. Общата стойност на проектите, 
които се изпълняват на територията на Разградска област по този 
прием надхвърля 1 200 000 лева. 

Младите земеделски производители ще оборудват своите 
стопанства с машини, съоръжения и специализирани 
транспортни средства, ще построят и модернизират сгради за 
селскостопански дейности, ще закупят животни и пчелни 
семейства, ще създадат масиви от трайни насаждения. В една 
част от одобрените бизнеспланове към проектите се предвиждат 
дейности за преход към биологично производство, уточняват от 
Областния информационен център. 

В рамките на първия прием на проектни предложения по 
подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 
състоял се през 2015 година, в Разградска област са одобрени 30 
проекта с обща стойност на субсидията около 1 500 000 лева, 
допълват от Центъра. 

Източник: Агрозона 

Гласуват нови критерии за подбор 
на проекти по подмерки 4.1 и 6.3 

 
В средата на януари месец ще се проведе четиринадесето 
заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-
2020). Определената дата е 15 януари, съобщава Националната 
селска мрежа. Предстои да бъдат гласувани промени в няколко 
мерки и подмерки. 

Членовете на КН ще обсъдят разширение на обхвата на 
допустимите бенефициенти и допустимите разходи по подмярка 
5.1 от новата мярка 5 “Възстановяване на селскостопански 
производствен потенциал, претърпял щети в резултат на 
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природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни 
мерки“. 

Предстои да се коментира и прецизиран вариант на 
предефинирания обхват на районите по подмярка 13.2 
„Компенсационни плащания за други райони, засегнати от 
значителни природни ограничения”/ (НР 2) и дефиниране на 
обхват на райони, засегнати от други специфични ограничения 
по разработваната нова подмярка 13.3 „Други райони със 
специфични ограничения“/ (НР 3). Всичко това е във връзка с 
извършен анализ на Института по почвознание, агротехнологии 
и защита на растенията „Никола Пушкаров“ и Националния 
институт по метеорология и хидрология. 

Ще се гласуват още промени в текста на подмярка 7.3 „Подкрепа 
за широколентова инфраструктура, включително нейното 
създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова 
инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез 
широколентова инфраструктура и електронно правителство“ и 
мярка 11 „Биологично земеделие“, свързано с нивата на 
подпомагане; 

Ще бъдат предложени и промени в критериите за подбор на 
проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства“, свързани с предстоящите 
целеви приеми за земеделски стопани в сектор 
„животновъдство“. 

Проект на критерии за подбор на проектни предложения ще 
бъде предложен и по новата подмярка 5.1 „Подкрепа за 

инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване 
на последствията от вероятни природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. 

В рамките на предстоящото четиринадесето заседание на КН ДФ 
„Земеделие“ и УО ще докладват информация за напредъка на 
ПРСР 2014-2020 г.: напредъка по обработката на заявленията, 
напредъка по мерките, свързани с плащания на площ и 
напредъка по изпълнението на ВОМР. 

Източник: Агрозона 

Удължава се срокът за групово 
ловуване на дива свиня до края 
на януари 
До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на 
дива свиня в цялата страна. Мярката се предприема със заповед 
на министъра на земеделието, храните и горите Десислава 
Танева. Целта е максимално редуциране на популацията на дива 
свиня във всички ловностопански райони на страната като мярка 
за ограничаване разпространението на заболяването 
Африканска чума по свинете (АЧС). 

Освен удължаване на сроковете за ловуване, със заповед на 
министъра на земеделието, храните и горите се отменя и 
зонирането на инфектираните зони при констатирани случаи на 
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АЧС. Отпада забраната за лов в територии, в които е установена 
дива свиня с наличие  на вируса.  

 

Ловните дружинки следва да спазват стриктно мерките за 
биосигурност. За провеждане на лов, ловците предварително 
подготвят ями за загробване на остатъците от отстреляните диви 
свине. Задължително трябва да се осигурят и препарати за 
дезинфекция и пръскачки, с които ловците да обработят 
използваните инструменти, облеклото, обувките, оръжията и 
принадлежностите към тях, както и автомобилите. 

Всички отстреляни по време на лов диви свине задължително се 
изследват за вируса на АЧС като изследванията са за сметка на 
БАБХ. 

Източник: МЗХГ 

81,4 хил. ха е заявената площ по 
мярка 11 в направление 
растениевъдство 

 
81,400 хектара е общата заявена площ по мярка 11 „Биологично 
земеделие“ в направление растениевъдство за Кампания 2019. 
Най-много заявления са получени от стопанствата,  които са от 
100 до 500 хектара, следвани от тези с 50 до 100 хектара. Това 
показва справка, изготвена от Държавен фонд  „Земеделие“. 
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Броят на бенефициентите е 2818, а общо заявената сума по това 
направление е в размер на 22 798 275 евро. 

Близо половината от заявената сума по мярка 11  в направление 
растениевъдство е за трайни насаждения. 44,76 % е заявената 
сума в група трайни насаждения при заявен дял площта 22.31%. 
Следващият най-голям дял се пада на полските и фуражни 
култури с 23,86 % и дял на площта от 40%. На трето място с 19,25% 
са ароматните и медицински култури, като при тях площта е 
общо 13,24%. Постоянно затревените площи заемат 8,84 %, като 
делът на площта им е 22,16%. Едва 3,13% от завяената сума е в 
групата на зеленчуковите култури. 

Източник: Агрозона 

Подмярка 4.1: Най-много точки за 
проекти в селищата с огнища на 
заразни болести 
До 30 точки може да получат проектни предложения, които се 
реализират в райони с по-голяма близост до зони, в които е 
възникнала епизоотична обстановка. С по-висока оценка в този 
случай – 15 точки ще бъдат проектите, ако предвидените 
инвестиции ще се изпълняват в обект, който е в селището, където 
е имало огнище на заразна болест. Точките намаляват, ако 
бъдещата инвестиция е на територията на общината или 
областта с огнище на дадена болест. При подпомагането на 
проекти с интегриран подход освен от районите, където се 

реализират инвестициите, имат значение и предвидените мерки 
за биосигурност. Затова, за да се получат максималния брой 
точки – 15, е необходимо най-малко 50% от допустимите 
инвестиционни разходи по проекта да са свързани с инвестиции 
за подобряване на биосигурността в обекта. В случай, че този тип 
инвестиции са поне 25% от разходите, точките стават 10. Това е 
заложено в проекта на критериите за оценка по подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“, който се разглежда днес 
на работна група в Министерство на земеделието. 

 

В критериите е предвидено 
също така 25 точки да 
получат проектите, на 
кандидати със стопанства, 
чийто размер е по-нисък от 
средния за страната. 
Икономическият им размер, 

измерен в Стандартен производствен обем (СПО) трябва да е 
под 19 000 евро. Точките намаляват с увеличаване на размера на 
стопанството. Предвидени са допълнителни точки за 
биологичните производители, както и за случаите, когато се 
създават работни места. За младите стопани също има 
предвидени допълнителни точки, както и за проектите, които ще 
се реализират в Северозападен район. 

Източник: Агрозона 
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МЗХГ търси изпълнител за 
предварителна оценка на 
Стратегически план по ОСП за 
периода 2021 – 2027 и за 
стратегическата еко оценка 
Във връзка с подготовката за новия програмен период 2021-2027 
година министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 
провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с 
наименование: „Предварителна оценка на Стратегически план 
по ОСП за периода 2021 – 2027, включително и стратегическа 
оценка на околната среда. 

Поръчката е с две обособени позиции:  

 Позиция 1 „Предварителна оценка на Стратегически 
план по ОСП за периода 2021 – 2027“ и  

 Позиция 2 „Стратегическа оценка на околната среда 
на Стратегически план по ОСП за периода 2021 – 2027“ 

Откритата процедура стартира на 09.12.2019 г., а 13.01.2020 г. 
до 17:30 е крайният срок, в който кандидатите могат да подават 
своите оферти. 

Прогнозната обща стойност на поръчката е 250 хил. лв. (без да 
се включва ДДС), а средствата за изпълнение са осигурени от 
мярка 20 „Техническа помощ“ на ПРСР 2014 – 2020. 

 

На 14.01.2019 г. предстои да бъдат отворени получените оферти 
в МЗХГ на публично заседание, на което могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.  

Предстои и публикуването от МЗХГ на информация кои са 
допуснатите кандидати на следващия етап в процедурата и 
избора на изпълнител. 

Източник: ruralnet.bg 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Международен фестивал на 
бабугерските маски и игри 
„Симитлия – древна земя на 
кукерите“ 

Зъл дух няма да остане в Симитли 
след нашествието от кукерски, 
сурвакарски, бабугерски, 
станчинарски и старчески групи на 
стадиона в града по време на 
фестивала. 

В Симитли се провежда XVIII издание на фестивала на кукерските 
и маскарадните игри „Симитлия – древна земя на кукерите”. 
Проявата се организира от общината и събра на стадиона в града 
зрители от Пиринския край. Много от кукерите, бабугерите, 
старците се маскират от години и се включват в подобни 
маскарадни игри, които се организират в селищата в Пиринско. 
Все повече жени се включват в маскарадните групи, които 
участват в подобни прояви, показва десетото издание на 
фестивала.  
 
Кога: 11 декември 
Къде: стадиона на Симитли 

Традиционен бал на стари 
народни носии, с. Бойница 

 
Бал на носиите провеждат в Бойница от 1903 година, когато е 
създадено местното читалище „Надежда“. С всяка  година интересът 
към автентичната красота расте. За баловете в Бойница и съседните 
села си идват бивши жители или техни наследници, които живеят в 
страната и в чужбина. Те също обличат своите носии и минават през 
сцената като манекени. През последните години читалището е 
закупило няколко носии, но не притежава пълна колекция. Костюмите 
се съхраняват в домашните ракли, но за бала се предоставят на 
читалището. То осигурява манекени, които ги обличат за една вечер и 
след това ги връща на собствениците им. 

Кога: 11 декември 
Къде: Народно читалище „Надежда -1903“ 

 
 




