
77
13 - 17 Януари



1 
 

БРЮКСЕЛ↓ 
Младите хора могат да участват в 
конференцията за бъдещето на 
Европа през май 

 
На всеки две години Европейският парламент в Страсбург отваря 
врати за Европейската младежка конференция (EYE), по време на 
която се дава глас на младите хора в европейската демокрация. 
На 29-30 май 2020 г. ще се проведе четвъртото издание на 
форума, където се очаква да присъстват около 9 000 европейци 
на възраст между 16 и 30 години. Те ще обсъждат идеи за 
бъдещето на Европа с депутати в Европейския парламент и други 

лица, формиращи европейската политика, съобщиха от 
пресцентъра на ЕП. 

По този повод всеки млад българин би могъл да се регистрира за 
EYE2020 между 10 януари и 29 февруари 2020 г. За целта е 
необходимо да сформирате група от поне десетима участници и 
да попълните онлайн формуляр. Няма такса за участие, но 
желаещите да присъстват ще трябва да покрият сами разходите 
си за транспорт, пребиваване и храна. 

Темата на дискусиите ще бъде „Бъдещето е тук“, като 
програмата е съсредоточена върху въпроси като климата, 
миграцията и Брекзит, както и върху образованието, 
технологиите и здравеопазването. Предвиждат се и нови типове 
мероприятия в рамките на конференцията, включително 
спортни събития и специален семинар за млади журналисти. 

Идеите, които ще бъдат формулирани по време на EYE2020, ще 
бъдат събрани в доклад, който ще бъде представен пред 
депутатите в ЕП. Парламентарните комисии ще дискутират 
резултатите от конференцията през есента на 2020 г. 

Друг начин да се включите е като участвате във фотоконкурс в 
Инстаграм. 

Споделете снимка с мотото „The future is now“ (Бъдещето е тук), 
тагнете @europeanparliament, @ep_eye и добавете хаштаг 
#eye2020. Кажете какво е най-важно за вас и върху какво трябва 
да се съсредоточи Европейският съюз. Конкурсът се провежда от 
10 януари до 2 март 2020 г. Повече информация можете да 
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намерите на профилите в Инстаграм на EYE и на Европейския 
парламент. 

Ще бъдат избрани четирима победители, като още един 
победител ще бъде определен въз основа на броя на 
харесванията на изображенията, които ще бъдат публикувани 
седмично на профила на Парламента. Всички петима 
победители ще бъдат поканени да присъстват на EYE2020 в 
Страсбург. 

Източник: Sinor.BG 

22 януари в Русе: МОН с 
румънските си колеги и ЕК 
провеждат публична консултация 
по новата програма „Хоризонт 
Европа“ 
Европейската комисия (ЕК) и Министерството на образованието 
и науката на България (МОН), съвместно с Министерството на 
образованието и научните изследвания на Румъния, организират 
съвместно публични консултации като част от процеса на 
съвместно проектиране на следващата Рамкова програма на ЕС 
в областта на научните изследвания и иновациите за периода 
2021—2027 г. „Хоризонт Европа“ 

10 млрд. евро за „Храни и природни ресурси“ в новата 
програмата „Хоризонт Европа“ 

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ (РУ) е домакин на 
събитието, което ще се проведе на 22 януари 2020 г. от 9:00 до 
16:00 ч., в сградата на РУ (адрес: ул. „Студентска“ 8, гр. Русе). 

Събитието ще стартира с ключови послания на българския 
министър на образованието и науката и на румънския министър 
на научните изследвания и иновациите, а с видеопослание към 
участниците ще се включи  Мария Габриел, еврокомисар по 
въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, 
образованието и младежта. 
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Лекторите в събитието са от Генерална дирекция „Изследвания 
и иновации“ на ЕК. 

За участие в двудневното събитие се изисква предварителна 
регистрация от представителите на заинтересованите 
организации на този ЛИНК. Потвържденията за участие е 
необходимо да бъдат направени до 17 януари 2020 г. 

10 млрд. евро за „Храни и природни ресурси“ в новата 
програмата „Хоризонт Европа“ 

Предложението на ЕК за „Хоризонт Европа“ включва три 
стълба: 

 Стълб 1- Високи постижения в научната област 
 Стълб 2- Глобални предизвикателства и 

конкурентоспособност на европейската промишленост 
 Стълб 3- Иновативна Европа 

Стълб 2 включва пет тематични клъстера, които 
разглеждат пълния спектър на глобалните 
предизвикателства чрез съвместни дейности по НИИ 
„отгоре надолу“. 

 „Здравеопазване“; 
 „Приобщаващо и сигурно общество“; 
 „Цифрова сфера и промишленост“; 
 „Климат, енергия и мобилност“; 
 „Храни и природни ресурси“. 

„Отразявайки важния принос, който следва да имат научните 
изследвания и иновациите за справяне с предизвикателствата в 
областта на храните, селското стопанство, развитието на 
селските райони и биоикономиката, и с оглед възползване от 
съответстващите възможности за научни изследвания и 
иновации в тясно полезно взаимодействие с общата 
селскостопанска политика, относимите действия по 
специфичната програма ще бъдат подкрепени с 10 млрд. евро за 
клъстер „Храни и природни ресурси“ за периода 2021—2027 г.“ 

Това се посочва в мотивите на ЕК към проекта на програма 
„Хоризонт Европа“. Повече информация за предложението на ЕК 
за програма „Хоризонт Европа“, за целите на програмата и 
хронологията на програмирането можете да откриете ТУК. 

През 20019 г. ЕК проведе две публични он-лайн консултации, 
касаещи бъдещата програма „Хоризонт Европа“. Силен акцент 
върху устойчивите решения и по-прости правила бяха двете 
повтарящи се теми, споделени от повече от 8000 респонденти, 
участвали в проучванията.  

Източник: ruralnet.bg 
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ЕК забрани употребата на 
неоникотониноида тиаклоприд 
Европейската комисия реши да не подновява разрешителното за 
продажба в търговската мрежя на неоникотиноида тиаклоприд. 
ЕК се мотивира със становище на Европейската агенция за 
безопасност на храните EFSA, в което се посочва, че веществото 
може да бъде вредно за здравето и околната среда. 

Това е четвъртият от общо 5 неоникотиноида, които по-рано бяха 
одобрени за употреба в ЕС, но в последствие употребата им бе 
ограничена частично или напълно одобрена от 2013 г. 

 „Учените от EFSA са 
категорични, че 
употребата на този 
пестицид е 
токсична, особено 
по отношение на 
подземните води, 
но също така и по 
отношение на 
човешкото здраве и 

репродуктивността. Приемането на забраната е още една ясна 
демонстрация на ангажимента на Комисията да защитава 
здравето на гражданите на ЕС и нашата околна среда. 
Доказателство за издигането на темата в приоритет е стратегията 
„От фермата до вилицата“ в рамките на европейската Зелена 
сделка. 

В следващите дни регламентът ще бъде публикуван в 
Официалния вестник на ЕС. 

Източник: Агрозона 

Евродепутатите подкрепят 
Европейския зелен пакт 

 
Евродепутатите подкрепят Европейския зелен пакт, но 
подчертават предизвикателствата, включително справедлив и 
приобщаващ преход и необходимостта от високи междинни 
цели. 
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В сряда Парламентът прие своята позиция относно Европейския 
зелен пакт, който бе представен от председателя на Комисията 
Урсула фон дер Лайен по време на пленарния дебат през 
декември. Евродепутатите приветстваха Европейския зелен пакт 
и подкрепят амбициозен устойчив инвестиционен план, който 
има за цел да преодолее недостига на инвестиции. Те също 
призовават за адекватно финансиран механизъм за справедлив 
преход. 

Ускоряване на намаляването на емисиите на парникови газове  

Парламентът иска предстоящия закон за климата да включва по-
амбициозни цели за намаляването на емисиите на ЕС за 2030 г. 
(55% през 2030 г. в сравнение с 1990, вместо „поне 50% към 55%“, 
както бе първоначално предложено от Комисията). ЕС трябва да 
приеме тези цели достатъчно време преди конференцията на 
ООН по отношение на климата през ноември, заявят 
евродепутатите. Те също искат междинна цел за 2040 г. за да се 
гарантира, че ЕС върви по пътя към достигането на неутралност 
по отношението на климата през 2050 г. 

С цел да се предотврати изместване на въглеродните емисии 
породени от различията в амбициите по отношение на климата 
на световен мащаб, Парламентът призовава за механизъм за 
корекция на въглеродните емисии на границите съвместими с 
правилата на СТО. 

Евродепутатите подчертават, че ще изменят всяко предложение 
за законодателство, за да съответства на целите на Зеления пакт. 
По-високи цели за енергийна ефективност и възобновяема 
енергия, включително обвързващи национални цели за всяка 

държава членка за последното, както и преглед на други 
законодателства на ЕС в областта на климата и енергетиката са 
необходими преди юни 2021 г., добавиха те. 

Резолюцията бе приета с 482 гласа „за“, 136 гласа „против“ и 95 
„въздържал се“. 

„Парламентът подкрепи с голямо мнозинство предложението на 
Комисията за Зеления пакт и приветства факта, че ще има 
съответствие между всички политики на ЕС и целите на Зеления 
пакт. Земеделието, търговията и икономическото управление, 
както и други области на политиката сега трябва да се 
разглеждат и анализират в контекста на Зеления пакт“, каза 
Паскал Канфен (Обнови Европа, Франция), председател на 
комисията по околна среда на ЕП, цитиран от пресслужбата на 
евроинституцията. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 
Изтича срокът за подаване на 
декларациите за реколта от 
грозде 

 
На 15 януари 2020 г. изтича срокът за подаване на декларациите 
за реколта от грозде за текущата винарска година и 
декларациите за произведени количества вино и мъст от 
последна реколта, съгласно чл. 42 и съответно - чл. 43 от Закона 
за виното и спиртните напитки. 

1. Декларации за произведено грозде са длъжни да подадат 
регистрираните производители на винено грозде. 

2. Не подават декларации за произведено грозде 
производители: 

- чиято продукция от грозде е изцяло предназначена за 
консумация в непреработен вид, за сушене или за директна 
преработка в гроздов сок;  
- чиито стопанства включват по-малко от 0,1 хектара лозарска 
площ, реколтата от които няма да бъде обект на търговия;  
- чиито стопанства включват по-малко от 0,1 хектара лозарска 
площ и предават цялата получена реколта на кооперация. 

3. Декларации за произведено вино са длъжни да подадат 
регистрираните производители на вино. 

4. Не подават декларации за произведено вино производители: 

- които получават в своите производствени съоръжения чрез 
винификация на закупени продукти количество вино, по-малко 
от 10 хектолитра, което не е или няма да бъде обект на търговия; 

- които са членове на кооперация, задължена да подава 
декларация, и предават своята продукция от грозде на тази 
кооперация, но запазват правото си да получават чрез 
винификация за семейна консумация количество вино, по-малко 
от 10 хектолитра.  

Източник: Sinor.BG 
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Икономическият размер на 
стопанството и близостта до 
огнище на заболяване 
приоритетни по 4.1 

 
До 25 точки може да получат проектни предложения, които се 
реализират в райони с по-голяма близост до зони, в които е 
възникнала епизоотична обстановка след 1 януари 2014 
година.  С по-висока оценка в този случай  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. Тези критерии бяха гласувани днес по време на 
заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР. 

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 38 000 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. 

Максималният брой точки, който може да бъде събран е 77. 

Източник: Агрозона 
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Вижте кои сектори ще са 
приоритетни по мярка 6.3 

 
Стопанствата, в които са били умъртвени 
животни или са установени огнища на 
Африканска чума по свинете, Чума по 
дребните преживни животни и птичи 
грип ще събират най-много точки по 
подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства“.  Това 
бе гласувано по време на днешното 
заседание на Комитета по наблюдение 

на ПРСР. Приемът, при който ще имат приоритет проектни 
предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“ 
се очаква да стартира в края на този месец и да продължи до 
края на март. 

30 точки ще се отсъждат за проектни предложения на кандидати, 
които към момента на подаване на проектното предложение 
имат регистрирани животновъдни обекти за  дребни преживни 
животни, свине или птици. Минимално изискване е когато СПО 
на земеделското стопанство на кандидата включва животни от 
приоритетните сектори. 1 евро СПО, формирано от отглежданите 
към момента на унищожаване на животните в животновъдния 
обект, ще се умножава по коефициента 0,00375. Така например 
30 точки ще се присъждат при наличието на 9 свине майки; 85 

кози майки; 109 овце месо/мляко; 782 бройлера; 539 кокошки 
носачки. 

Допълнителни 20 точки ще могат да бъдат събрани от 
стопанства, където животнтие са били убити вследствие на 
заболяване. 15 точки пък ще се присъждат там, където има 
огнища на болести. Максимумът за този критерий ще се събира 
когато огнището е установено в населеното място. 10 точки се 
дават, когато е в община, а 5 точки в административна област. 

15 точки ще се дават и за проекти с по-малък размер на СПО на 
земеделското стопанство. Съответно 15 точки за проекти в 
границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 
евро. 10 точки  в границите между левовата равностойност на 
4000 евро и 5999 евро и 5 точки между 6000 евро и 7999 евро. 
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Предимство също така е, когато стопанството се намира в 
планински район, като за това може да се получат допълнителни 
10 точки. За образование на кандидата в областта на 
ветеринарната медицина също се присъждат 10 точки. 

Подпомагат се проектни предложения получили, най – малко 15 
точки съгласно критериите за оценка. 

Източник: Агрозона 

Допълнителни 3,2 млн. лева се 
отпускат за учредяване на групи и 
организации на производители по 
ПРСР 2014-2020 г. 

С допълнителни 3 
196 655 лева се 

увеличава 
бюджетът по 
процедурата за 
прием на 

проектни 
предложения по 
мярка 9 
„Учредяване на 
групи и 

организации на производители“ по ПРСР 2014-2020 г. Така 

общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 
процедурата достига 17 937 417 лева. 

Промяната ще осигури възможност за одобрение на още 11 
проектни предложения с включени в тях дейности, които се 
извършват в сектори „Медицински и етерично-маслени 
култури“, „Плодове“, „Зърнено-житни култури“, „Технически 
култури“, и „Винено грозде“. 

Целта е максимално усвояване на средствата по Програма за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. при оптимално 
използване на административния капацитет. 

Източник: МЗХГ 

До 17 февруари 2020 е удължен 
срокът за подаване на проекти по 
подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 
17 февруари 2020 г. до 17:30 ч. е удълженият краен срок за 
подаване на проектни предложения по отворената Процедура 
чрез подбор BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа 
за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките 
на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 
публикува Заповед № РД 09-25/15.01.2020 г. за изменение на 
Заповед № РД09-968/16.10.2019 г. на ръководител на 
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управляващия орган на Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г., с която се удължава периода на прием на 
проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-16.001 
по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране 
на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Съгласно заповедта на зам.-министър д-р Лозана Василева, 
ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020, 
срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 се 
удължава с един месец и документи ще се приемат до 17:30 ч. 
на 17 февруари 2020 г. 

В доклада на директора на дирекция „Развитие на селските 
райони“ се посочва, че е използвана правната възможност за 
удължаване на крайния срок на процедурата, когато в срок до 

три дни преди изтичането на периода на прием няма постъпили 
проектни предложения. Проверка на УО в ИСУН на 15.01.2020 г. 
в 9:00 ч. е установила, че няма постъпили проектни 
предложения. 

В доклада се пояснява още, че по информация, постъпила при УО 
на ПРСР от страна на представителите на науката, които са 
задължителен участник в Оперативните групи по подмярка 16.1, 
„удължаването на периода за прием ще осигурява 
възможност за подготовка на всички документи и и подаване 
на пълно окомплектовани проектни предложения, както и ще 
се гарантира по-ефективно и ефикасно управление на 
финансовите средства“. 

Източник: ruralnet.bg 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Общински сурвакарски празник 
„Тайнството на Сурва”, Радомир 

 
Общински сурвакарски 
празник „Тайнството на 
Сурва” се провежда във 
втората половина на 
януари в Радомир. 
Пищно зрелище се 
провежда в центъра на 

града и на него се стича огромно множество хора. Началото най-
често започва с кулинарна изложба на традиционни зимни 
вкусотии, в която се включват самодейните колективи на читалища 
и пенсионерски клубове в общината. Центърът на града се oглacя 
oт екота на звънцитe нa маскираните, а в Сурвакарски дефилета 
участие групи от радомирския край. 

 

Проявата е традиционна, тя се организира ежегодно и предшества 
Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва”, 
провеждан в Перник в края на януари. 

Кога: 18 януари 
Къде: центъра на Радомир 

XVII Маскараден фестивал 
„Сурова Брезник” 2020 

 
XVII-ият маскараден фестивал „Сурова Брезник“ се провежда във 
втората половина на януари. Тогава сурвакарските групи  дефилират 
по улиците на града, “гонят злото” и “благославят”. Във фестивала 
„Сурова Брезник” участват маскарадни групи от други области – 
кукери, джамали, бабугери и други. Гостуващите групи представят 
специфичната за техния регион (населено място), съобщават от 
общинската администрация в регламента. 
 
 
Кога: 18 януари 
Къде: Брезник 
 
 




