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11 ноември- 15 ноември

БРЮКСЕЛ↓
ЕК повиши оценката си за
реколтата и износа на пшеница от
ЕС през сезона

В последния си доклад Европейската комисия е повишила
оценката си за производството на пшеница в държавите-членки
на Европейския съюз като цяло през настоящия селскостопански
сезон с 2 млн. тона спрямо досегашните предвиждания до 147
млн. тона. Новата оценка надхвърля с 15% реколтата от 128,5
млн. тона, получена през миналия сезон, който приключи на 30
юни.

Прогнозата за износа на пшеница от ЕС през сезона също е
завишена, но само с 500 хил. тона до 26 млн. тона. През сезон
2018-2019 г. от ЕС бяха изнесени 21,4 млн. тона. Анализаторите
на комисията са повишили прогнозата си и за крайните запаси в
общността, в случая с 1,2 млн. тона до 18,1 млн. тона. Ако тя се
оправдае, запасите в края на настоящия сезон ще надхвърлят
тези към 30 юни с цели 52%.
Оценката за реколтата от царевица в ЕС като цяло е увеличена с
1 млн. тона до 66,6 млн. тона, но остава под прибраните през
миналия сезон 69,1 млн. тона. Прогнозата за крайните запаси от
царевица в общността обаче е свита с 200 хил. тона до 21,7 млн.
тона, като към 30 юни те са били в размер на 25 млн. тона.
Колкото до маслодайните културе, анализаторите на ЕК вече
оценяват производството на рапица в държавите-членки на ЕС
през сезона на 16,8 млн. тона, или с 200 хил. тона под
досегашната им оценка. През миналия сезон реколтата от
рапица в ЕС бе 20 млн. тона. Вътрешното потребление на рапица
обаче се очаква да нарасне с 6,8% спрямо миналия сезон до 23,2
млн. тона, или с 300 хил. тона над досегашната прогноза, като
това ще стимулира вноса й до 6 млн. тона през настоящия сезон
от 4,2 млн. тона през миналия. Тук корекцията на прогнозата е с
500 хил. тона спрямо предишния доклад на ЕК.
При соята понижението в оценката за производството в ЕС като
цяло е минимална – със 100 хил. тона до 2,9 млн. тона.
Вътрешното потребление обаче се очаква да нарасне с 1 млн.
тона спрямо миналия сезон до 18,9 млн. тона.
Източник: Sinor.bg
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На 5 ноември, членовете на
Комитета по земеделие на
Европейския парламент в
Брюксел изказаха критични
мнения към преходните мерки,
предложени от Европейската
комисия относно Общата
селскостопанска политика (ОСП)
Херберт Дорфман (ЕНП, Италия) разкритикува степента на
намаляване на бюджетните кредити за втория стълб (развитие
на селските райони), предвидено в предложението, което се
основава на елементите на предложенията за следващата
многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР 2021-2027). Той
изрази недоумение как страните могат да получат нови средства,
ако изтекат тези, свързани с текущите програми за развитие на
селските райони. Паоло Де Кастро (S&D, Италия) каза, че
Европейският парламент чака 6 месеца за тези преходни мерки
и прецени, че ще бъде необходима година на Европейския
парламент, за да разгледа и одобри текста на предложението.
Алваро Амаро (ЕНП, Португалия) също критикува факта, че
Европейският парламент трябва да приеме суми от
реформираната ОСП, докато реформата все още не е
окончателно договорена.

Комисията отговори на тези коментари, че когато се постигне
споразумение за МФР 2021-2027, предложението на Комисията
ще бъде променено в съответствие с това. Няколко евродепутата
биха предпочели въвеждане на преходен период, по-дълъг от
една година, тъй като държавите-членки ще имат нужда от
време за подготовка на своите стратегически планове за ОСП,
каза Ирен Толерет (Обновяване Европа, Франция).

Ан
Сандър
(ЕНП, Франция)
се застъпи за
двугодишен
преходен
период,
тъй
като не счита
за реалистично
да бъде постигнато пълно споразумение за ОСП в края на 2020 г.
Атидже Алиева-Вели (Обновяване Европа, България) обърна
сериозно внимание, че в предложението за преходни мерки
липсват текстове относно преходната национална помощ. Част
от държавите-членки прилагат схеми за преходна национална
помощ, особено в сектор „Животновъдство“, който се счита за
уязвим. Считат, че преходната национална помощ трябва да
бъде включена в преходните разпоредби и да се продължи с
нейното прилагане, така, както е описано в чл. 37 от Регламент
(ЕС) 1307/2013, тъй като има изключително голям социален
ефект при осигуряване на доходите на фермерите в затруднение.
Източник: osp.bg
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Евродепутати предлагат 2годишен преход към новата ОСП
Предложеният
от
Еврокомисията
регламент за преход от
настоящата към новата
Обща селскостопанска
политика
на
ЕС
предизвика критики от
страна на членовете на Комитета по земеделие на Европейския
парламент в Брюксел.
Херберт Дорфман (ЕНП, Италия) разкритикува степента на
намаляване на бюджетните кредити за втория стълб (развитие
на селските райони), предвидено в предложението, което се
основава на елементите на предложенията за следващата
многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР 2021-2027). Той
изрази недоумение как страните могат да получат нови средства,
ако изтекат тези, свързани с текущите програми за развитие на
селските райони.
Паоло Де Кастро (S&D, Италия) каза, че Европейският парламент
чака 6 месеца за тези преходни мерки и прецени, че ще бъде
необходима година на Европейския парламент, за да разгледа и
одобри текста на предложението.

Алваро Амаро (ЕНП, Португалия) също критикува факта, че
Европейският парламент трябва да приеме суми от
реформираната ОСП, докато реформата все още не е
окончателно договорена. Комисията отговори на тези
коментари, че когато се постигне споразумение за МФР 20212027, предложението на Комисията ще бъде променено в
съответствие с това.
Няколко евродепутата биха предпочели въвеждане на преходен
период, по-дълъг от една година, тъй като държавите-членки ще
имат нужда от време за подготовка на своите стратегически
планове за ОСП, каза Ирен Толерет (Обновяване Европа,
Франция). Ан Сандър (ЕНП, Франция) се застъпи за двугодишен
преходен период, тъй като не счита за реалистично да бъде
постигнато пълно споразумение за ОСП в края на 2020 г.
Атидже Алиева-Вели (Обновяване Европа, България) обърна
сериозно внимание, че в предложението за преходни мерки
липсват текстове относно преходната национална помощ. Част
от държавите-членки прилагат схеми за преходна национална
помощ, особено в сектор „Животновъдство“, който се счита за
уязвим. Считат, че преходната национална помощ трябва да
бъде включена в преходните разпоредби и да се продължи с
нейното прилагане, така, както е описано в чл. 37 от Регламент
(ЕС) 1307/2013, тъй като има изключително голям социален
ефект при осигуряване на доходите на фермерите в затруднение.
Източник: Agroclub.BG
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У НАС ↓
Зам.-министър Вергиния
Кръстева: България настоява за
по-високи нива на обвързаната
подкрепа през новия програмен
период
„България настоява
за
справедливи
нива
на
обвързаната
подкрепа в рамките
на новата Обща
селскостопанска
политика след 2020
г. По този начин ще се предотврати срив в чувствителните за
страната сектори – „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“.
Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и
горите Вергиния Кръстева по време на среща с Райнер Бекедорф,
държавен секретар на Министерство на земеделието, храните и
защитата на потребителите на федерална провинция Долна
Саксония, в гр. Хановер, Германия. Тя подчерта, че обвързаната

подкрепа в страната ни е насочена към малките и средни
земеделски стопанства. „Анализите показват, че се запазват
съществуващите нива на производство и няма изкривяване на
пазара“, допълни Кръстева. По думите й в тези сектори
стопаните изпитват по-големи затруднения в сравнение с
другите и е важно да получат необходимата подкрепа. Зам.министърът посочи, че се предвижда намалението на цялостния
бюджет на ОСП да бъде с около 5%, а при обвързаната подкрепа
се получава спад до 25%. „Близо 40% от заетите в земеделието в
България работят в тези сектори и се осигурява заетост на
населението. Липсата на обвързана подкрепа или
недостатъчният й размер би поставило в риск осигуряването на
достатъчни доходи за лицата, влагащи труд в земеделието“,
категорична бе заместник-министърът. Тя каза още, че секторите
„Плодове и зеленчуци“ и “Животновъдство” изискват повече
работна ръка, включително и сезонни работници, и по този
начин се предоставят възможности за работа и доходи на
нискоквалифицирани работници в селските райони, където
възможностите за заетост са ограничени.
От своя страна Райнер Бекедорф изрази съгласие, че
обвързаната подкрепа има социално значение и е начин за
стабилизиране
на
доходите
на
селските
стопани.
По време на срещата бе обсъдена и т.нар. „зелена архитектура“.
Двамата се обединиха около мнението, че за да се подобри
ефектът от прилагането й, трябва да се акцентира не върху
задължително-санкционния механизъм, а върху доброволния
характер на осъществяване на екологичната политика.
В рамките на посещението си в гр. Хановер, заместник-министър
Вергиния Кръстева посети щандове на български фирми, които
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се представят на най-голямото изложение за селскостопанска
техника в света – „Агритехника 2019“. По време на събитието,
производители на трактори, комбайни и агротехника представят
всички нови модели машини, както и технически иновации. ".
Очаква се изложението да бъде посетено от около 460 000
посетители и 3 000 изложители от 52 страни.
Източник: МЗХГ

Фермерите вече могат да теглят
уведомителните писма за
агроекологичните плащания от
личния си профил
Уведомителните писма за
извършените плащания по
мярка
214
„Агроекологични
плащания“ от ПРСР 20072013 за кампания 2017
вече са публикувани в
системата за електронни услуги (СЕУ) – https://seu.dfz.bg ,
съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп
до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига
от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – поле
„Кореспонденция“. При изтеглянето на уведомителното писмо,
то се счита за връчено, като от следващият ден, започва да тече
14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициентите на ДФЗ
могат да обжалват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.
Бенефициентите, които все още нямат активиран достъп
(регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си
писма в областната дирекция на фонда по адрес на регистрация
(за ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ).
Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките на 2 месеца
навакса двугодишното забавяне в предоставянето на хартиен
носител на уведомителните писма. Електронизацията на
системите осигурява бърза и сигурна комуникация с
бенефициентите.
Припомняме, че кандидатите по схемите и мерките на
директните
плащания,
ще
получават
вече
онлайн
уведомителните си писма за извършените оторизации и
преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция. Писмата се публикуват в Системата за електронни
услуги (СЕУ), която е позиционирана на официалната интернет
страница на фонда.
Източник: Агрозона
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През 2020 г. ще стартират приеми
по 11 мерки и подмерки от ПРСР
2014-2020 г. с бюджет близо 114
млн. евро
През 2020 г. ще
стартират приеми по
11
мерки
и
подмерки
от
Програмата
за
развитие на селските
райони (ПРСР) 20142020 г. с бюджет
близо 114 млн. евро. Това стана ясно по време на заседание на
Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г. Управляващият
орган представи на заинтересованите страни предложение за
изменение на Програмата. То включва преразпределние на
средства във връзка с рамката за изпълнение и предложение за
прехвърляне на средства от нестартирали мерки.
По време на заседанието бе прието да бъдат преразпределени
77 млн. евро от Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) към подмярка 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски производители“, мярка 11 „Биологично

земеделие“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“. Преразпределението на средства има за цел да
спомогне за ефективното разходване на средства в
заключителния етап на изпълнение на ПРСР.
Управляващият орган на Програмата одобри и прехвърляне на
допълнителни средства в размер на 70 млн. евро от
нестартирали мерки и подмерки. Със средствата ще бъде
осигурена възможност за разработване и стартиране на мярка 5
„Възстановяване на селскостопански производствен потенциал,
претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане
на подходящи превантивни мерки“. По този начин ще се осигури
възможност за подпомагане на инвестиции в превантивни
действия за повишаване на биосигурността в животновъдните
стопанства. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка
по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни.
С преразпределението на средствата се предвижда да бъде
стартиран финансов инструмент чрез средства от ЕЗФРСР,
поемане на нови ангажименти по мярка 11 „Биологично
земеделие“ в рамките на кампания 2019/2020 г. и стартиране на
прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“, насочен към животновъдни
стопанства през пролетта на 2020 г. Поемането на нови
ангажименти по мярка 11 ще бъде възможно единствено при
положителни резултати относно прилагането на биологично
земеделие и системите за контрол в страната. Те ще бъдат обект
на проверка на предстоящия одит от страна на службите на
Европейската комисия.
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В началото на 2020 г. ще стартира целеви прием по подмярка 6.3,
насочен към животновъдни стопанства отглеждащи свине, птици
и дребни преживни животни /кози и овце/. Целевият прием ще
бъде насочен към малки земеделски стопанства, като една от
целите в техните проекти ще бъде свързана с повишаване на
биосигурността, което е от изключителна важност за
здравословното състояние на животните. Ще се предостави
възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и
овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните
икономически последиците. Чрез осигурената подкрепа те ще
могат запазят конкурентните си предимства спрямо по –
големите земеделски стопанства, в условията на модернизирани
животновъдни обекти с повишена превенция от епизоотии.

Комитетът за наблюдение одобри УО на ПРСР 2014-2020 г. да
разработи финансов инструмент за кредитиране на по-ниски
лихвени проценти за земеделски стопани, млади фермери,
микропредприятия, както и за ползватели на финансова помощ
по отделни мерки от ПРСР.

През 2020 г. за първи път ще стартира и подмярка 8.1
„Залесяване и поддръжка“. По нея ще се подпомагат дейности
за залесяване и създаване на горски масиви чрез
почвоподготовка, закупуване на залесителен материал,
ограждане на залесените територии и др., като ще се насърчи и
създаването на медоносни видове.

Тригодишната национална програма по пчеларство, която ще
действа в периода 2020-2022 г., ще бъде с 35% по-висок бюджет
от настоящата. Той ще е за общо 19,2 млн. лв, става ясно от
съобщение на земеделското министерство.

Важен акцент в индикативната годишната работна програма
(ИГРП) е предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“, който се планира в периода март-април
2020 г. Приемът ще бъде насочен изцяло към проектни
предложения в сектор „Животновъдство“. Приоритет отново ще
бъде даден на животновъди, които предвиждат инвестиции с
цел повишаване на биосигурността в стопанствата им.

Източник: МЗХГ

Новата европрограма за
пчеларство ще бъде с увеличен
бюджет

Проектът на програмата беше в срок за обществено обсъждане,
който изтече в понеделник. След отразяване на постъпилите
бележки от него, тя предстои да бъде официално публикувана в
Държавен вестник. "Веднага след това ще бъде отворен и
приемът на заявления за подпомагане по програмата", се
посочва в информацията на агроминистерството, откъдето
казват още, че за 2020 г. са отделени 6.39 млн. лв за
подпомагане. От тях половината средства са по линия на ЕС, а
останалите- от националния бюджет.

7

От земеделското ведомство съобщават, че акцент в новата
програма ще бъдат пчеларските сдружения и организации на
производители на мед и пчелни продукти с цел преодоляване на
раздробеността и съществуващото разединение в сектора към
момента. По- голямата част от мерките и дейностите в нея са
свързани с обучение на пчелари за прилагане на добри практики
при отглеждане на пчелните семейства.

Ще се насърчва и
промотиране
на
произведените пчелни
продукти
чрез
организиране
на
базари, насочени към
крайни потребители. Освен средства за доказване на
резистентност към причинителя на заболяването вароатоза, за
първи път в новата програма е предвидено финансиране за
изследване и на нозематоза, както за наличие на остатъчни
количества пестициди в хранителните запаси на пчелните
семейства, се посочва в официалното съобщение.
Програмата по пчеларство е една от двете тематични програми
по линия на Общата селскостопанска политика, които се
прилагат в България. Другата е насочена към винаро-лозарския
сектор като в периода 2019-2023 г. по нея са отделени 134 млн.
евро.
Източник: Дневник.бг

Ще има трети прием по подмярка
4,1 – с бюджет над 31,4 милиона
евро

След двата приема на проекти по подмярка 4,1 за инвестиции
във физически активи, която се оказа най-търсената мярка от
програмата за развитие на селските райони през втория
програмен период ПРСР 2014-2020, се разбра, че основният
интерес на фермерите е само по три от приоритетите на
програмата. Именно затова в шестото изменение на програмата
се предлага прехвърляне на средства от самата мярка 4, където
по някои целите е не е проявяван интерес, както и пренасочване
на бюджети от неотворени мерки, за които е невъзможно да има
приеми.
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Изводите са направени в анализа на министерството на
земеделието, представен пред мониторинговия комитет на
ПРСР, който се проведе в края на миналата седмица.
Предложението е към инвестиционната подмярка 4,1 от
резерва на ПРСР да бъдат прехвърлени 24 442 985 публични
средства, които са останали неусвоени в рамките на самата
мярка 4. Други 27 263 416 евро публични средства също ще бъдат
пренасочени към 4,1, но те са от Резерва извън мярка 4 – по
неотворени досега мерки на ПРСР, поясниха експерти.
Или, ако обобщим – европейските средства, които ще бъдат
отворени за този извънреден прием са 31 374 830 евро.
Останалите са от националния бюджет.
Анализът е направен към 1 юли 2019 г., като експертите са
установили „сериозен дисбаланс при отнасянето на
договарянето вътре в подмярката спрямо първоначалното
разпределение на средствата по приоритети и фокус области.
Ето и какво се посочва в мотивите за извършване на новото
прехвърляне не средства.
Една от основните причини за текущото отнасяне на
проектните предложения към конкретни фокус области е
невъзможността за техническо дублиране на средства,
въпреки очевидното допринасяне на една инвестиция към
повече от една фокус област в цял размер, от гледна точка на
постигане на стратегическите цели на ПРСР, се посочва в
мотивите на агроминистерството. Пример за това най-

кратко може да бъде даден с инвестиция в строителство, при
сертифициран биологичен производител (относимо към
фокусна оценка 2А или 2В, включително и към приоритет Р4),
на което е извършено енергийно обследване (относимо към
фокусна оценка 5B или 5С) – разделяйки проектното
предложение по типове инвестиции, 90% от обема на
инвестицията следва да бъде отнесена към ФО 2А/2В, а едва
10% (дори и по-малко в повечето случаи към Р4, 5B или 5С).
Реално такава инвестиция допринася в пълен размер за
постигане целите и на приоритети Р2, и на Р4, и на Р5
(енергийното обследване обхваща цялата инвестиция, като
разход само по себе си е минимално спрямо стойността на
проекта), но поради недопускане на двойно отчитане на
средства самите разходи се отнасят като цяло по типове
инвестиции, което технически измества разпределението от
гледна точка на бюджет към най-голям обем.
Тъй като средствата като обем реално са договорени, но с
дисбаланс по отношение на отнесените суми спрямо
първоначално разпределените инвестиции, предложението
на МЗХГ е средства в размер на общо 118 млн. евро публични
средства да бъдат прехвърлени от приоритети 4 и 5, към
приоритет 2, ФО 2А и 2Б, с цел изравняване на баланса в
договарянето. В резултат на прехвърлянето на средства,
договарянето предвижда да бъде в рамките на подмярката,
след редукция на 13 529 412 евро публични средства,
вследствие прехвърляне на сумите от Приоритети 4 и 5 (75%
интензитет на ЕЗФРСР) към Приоритет 2 (85% интензитет
на ЕЗФРСР).
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Част от индикативните недоговорени (неотнесени като
договори) средства, от фокус област 5D, се предвижда да
бъдат пренасочени в рамките на преразпределяне на Резерва
за изпълнение на Приоритет 5, към ФО 2А и 2Б.
Отделно, за компенсиране на евентуално намаляване на
размера на разполагаемите средства под нивото на реално
договаряне като цяло по подмярката, се предвижда
прехвърляне на допълнителни средства в размер на 4 млн.
евро публични вътре в Подмярка 4.1 - към ФО 5А, за покриване
на отнесени инвестиции за напояване, в рамките на подмярка
4.1.
С цел стартиране на нов целеви прием по подмярката с
достатъчно средства, се предвижда прехвърлянето на
средства от нестартирали мерки към М4.1, към ФО 2А, в
размер на допълнителни 7 294 118 евро публични средства.
След извършване на всички реалокации на бюджета в подмярка
4.1 решението е да се отвори нов прием по тази мярка с поне
31,4 млн. евро публични средства. При последващо анулиране
или анексиране на договори, сумата може да се увеличи, което
ще бъде взето предвид при обявяването на окончателният
размер на бюджета за стартиращия прием.
Източник: SInor.bg
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
ХI фестивал „Дефиле на
младото вино“, Пловдив

XIII Празник на райската ябълка –
с. Хрищени
„За да сте здрави и засмени, яжте
райски ябълки от Хрищени“ –
това
е
мотото
на
селския Празник на райската
ябълка, който се провежда
втората или третата събота на
ноември. Честването ще е за 13-и път, тъй като райската ябълка
е най-известният символ на старозагорското село.

ХI-то издание на „Дефиле на младото вино“ ще се проведе на 15, 16 и
17 ноември, като през цялата седмица ще има богата съпътстваща
програма – „Дни на младото вино“ от 11 до 17 ноември. Празникът
започва с колоритно Дионисиево шествие, което тръгва в 13:00 ч.от
площада пред Общината към Стария град, съпровождано от ансамбъл
„Тракия”. Предвидена е винено-кулинарна обиколка сред
историческите ценности на Стария град и богът на виното Дионис да
отвори първата бъчва младо вино, с което се дава официалния старт
на дегустациите.

Дървета с оранжевия плод има в повече от 150 къщи в селото.
Според историческите данни първите 16 дръвчета донесъл в
Хрищени през 30-те години на миналия век, местният свещеник
Николай, който бил приятел с главния овощар на Борис ІІІ.
Плодът е много полезен за профилактика на сърдечносъдови
заболявания, а освен това забавя отслабването на зрението и
стареенето на кожата, твърдят организаторите.
Кога: 16 ноември
Къде: с. Хрищени

Кога: 15-17 ноември
Къде: гр. Пловдив
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Национален фолклорен танцов
фестивал „Слав Бойкин“, Раковски
Фестивалът
представя
фолклорното
танцово богатство от различните краища на
България, представени от гостуващите
участници. Национален танцов фестивал
„Слав Бойкин” се провежда всяка година
през месец октомври в град Раковски и е
посветен на първия ръководител на
самодейния танцов състав при читалище „Св.Св. Кирил и
Методий”.
Целта на фестивала е да популяризира млади таланти от цялата
страна. Дава възможност за изява на творческите им заложби
чрез музиката и танца, да се съхрани, обогати и популяризира
фолклорното наследство на България.

Празник на Еленския бут, Елена
За осма поредна година
в гр. Елена ще се
проведе Празник на
Еленския В рамките на
събитието ще бъде
песъздадена по стара
еленска традиция, в
която участват само
мъже – пърленето на прасе над трап, докато жените ще са заети
с приготвянето на софрата. Гостите на празника ще имат
възможност да опитат от уникалния вкус на Еленския бут, също
така ще могат да хапнат от традиционните еленски гозби,
старателно приготвени от домакините на празника. Няма да
липсват и демонстрации на стари еленски занаяти и всичко това
ще се случва със съпътстваща колоритна фолклорна програма.

Община Раковски, читалище „Св.Св. Кирил и Методий”

Празникът на еленския бут обикновено се провежда всяка
последна събота на месец октомври. Предстои да се проведе за
осми път, като идеята е да се възроди една позабравена стара
традиция – Еленският събор по Димитровден.

Кога: 17 ноември
Къде: община Раковски, читалище „Св.Св. Кирил и Методий“

Кога: 15- 17 ноември
Къде: центъра на Елена

Фестивалът не е с конкурсен характер.
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