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БРЮКСЕЛ↓ 
Еврокомисар Войцеховски: 
Бюджетът на ЕС за селското 
стопанство трябва да бъде по-
голям 

 
Ще направя всичко възможно, за да бъде бюджетът на ЕС за 
селското стопанство по-силен, общата политика по-
благоприятна за земеделските производители, а самото селско 
стопанство – по-екологично. Това каза комисарят на ЕС по 
земеделието в Страсбург Януш Войчеховски. 

Европейският парламент гласува днес да подкрепи Европейската 
комисия, председателствана от Урсула фон дер Лейен. Това 
означава, че новата ЕК ще може да започне работа на 1 
декември. При гласуването 461 евродепутати бяха против, 157 – 
против и 89 – въздържали се. 

След гласуването Войчеховски заяви, че е доволен от резултата, 
при който подкрепата за ЕК беше висока. „Това е голям успех на 
председателката Урсула фон дер Лийен. Комисията ще може да 
изпълнява програмата си със силен мандат“, подчерта той пред 
полската преса. 

Сред първите си задачи новият еврокомисар по земеделие 
спомена продължаването на работата, свързана с реформата на 
Общата селскостопанска политика. „Това е ключов момент от 
цялата реформа. Няма да спра да се опитвам да получа най-
благоприятния бюджет за Общата селскостопанска политика „, 
каза той. 

Според него въпросът за изравняването на нивото на 
плащанията между държавите-членки също ще бъде 
предизвикателство. Войчеховски подчерта, че възнамерява да 
направи всичко, за да направи Общата селскостопанска 
политика по-благоприятна за земеделските стопани и самото 
селско стопанство по-екологично. 

На въпрос за очакванията му по отношение на работата със 
заместник-ръководителя на Европейската комисия по въпросите 
на климата Франс Тимерманс, Войчеховски е отговорил, че 
разчита на конструктивно сътрудничество. „Климатичната 
политика може да бъде полезна за селското стопанство. Моята 
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задача е да предложа такива решения и сътрудничество при 
създаването на стратегически планове на държавите-членки, 
така че да съгласувам интереса на фермерите с проклиматичните 
дейности. Възможно е. Особено страни като Полша могат да се 
възползват от това“, казва още еврокомисарят. 

Източник: Агрозона 

Отпускат над 200 милиона евро за 
реклама на селскостопанската 
продукция на ЕС 

 
През 2020 г. ще бъдат отпуснати 200,9 млн. евро за 
популяризирането на селскостопанските продукти и храните, 
произведени в държавите-членки на Европейския съюз, става 
ясно от съобщение на пресцентъра на Европейската комисия. 
Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на 

производителите в реализиране на продукцията им на 
световните пазари, за подобряване на информираността на 
потребителите за нейното високо качество и за намиране на 
решения за пазарни проблеми. 

Над половината от бюджета по програмата (118 млн. евро) ще 
бъде използван за популяризирането на селскостопански стоки 
и храни извън ЕС като Канада, Китай, Япония, Южна Корея, 
Мексико и САЩ. Става дума най-вече за млечни продукти, зехтин 
и вина. „Очаква се програмата да увеличи 
конкурентоспособността, авторитета и потреблението на стоките 
от ЕС, както и да увеличи дела им на пазарите именно в тези 
страни”, изтъкват от ЕК. Освен това ще бъде отпуснато 
финансиране и за популяразиране на здравословното 
балансирано хранене и за увеличаване на потреблението на 
пресни плодове и зеленчуци. 

„Реномето на Европа по отношение на селскостопанските 
продукти и храните няма равно в световен мащаб. Неслучайно 
ЕС е най-големият износител на селскостопанска продукция в 
света. Нашата политика за популяризирането й с постоянно 
нарастващ бюджет помага на производителите от ЕС да 
запознаят с нея както потребителите в общността, така и тези 
извън нея”, заяви европейският комисар за търговията Фил 
Хоугън. 

Източник: Sinor.bg 
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€467 млн. отиват към фермерите 
от кризисния резерв на ЕС 

Европейската комисия освобождава €467 млн. от кризисния 
резерв. Това са средства, които не са били изразходвани и ще 
бъдат изплатени на европейските стопани в съответствие с 
регламент 2019/1953 на Комисията относно възстановяването 
на бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2019 година, 
съобщиха от институцията. 

Средствата са заделени от бюджета за директна подкрепа на 
фермерите по Общата селскостопанска политика, за да бъдат 
поставени в кризисния резерв за 2019 г., но не са били 

изразходвани през тази година въпреки трудните ситуации, в 
които е изпадал секторът, например когато трябваше да бъдат 
осигурени средства за компенсации заради сушата в Европа. 

Решението означава, че сумите, удържани от директните 
плащания през тази година, могат да бъдат възстановени на 
земеделските производители от държавите-членки от 1 
декември 2019 г. 
Концепцията за кризисен резерв в селското стопанство и 
механизмът за възстановяване бяха договорени в реформата на 
ОСП през 2013 г. Резервът започна да функционира за първи път 
през бюджетната 2014 година. 

Приспадането на средства се прилага само при подпомагане на 
доходи над 2000 евро и все още не се прилага за Хърватия за 
бюджетната 2019 година. Това се дължи на процеса на 
постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след 
присъединяването на страната към ЕС. За Хърватия, която се 
присъедини към съюза през 2013 г., подкрепата за доходите по 
ОСП все още не е въведена напълно. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 
Преведоха на овощарите над 1.45 
млн. лева компенсации за 
зимните пръскания 

 
Над 1,45 млн. 
лв. преведе ДФ 

„Земеделие“ 
по схемата 
“Помощ за 

компенсиране 
разходите на 

земеделски 
стопани, 

свързани с 
изпълнение на 

мерки по Националната програма за контрол на вредителите по 
трайните насаждения през зимния период“, прилагана през 2019 
г. Субсидии получиха 2 705 производители, които отглеждат 
трайни насаждения. Плащането се осъществи в рамките на 10 
работни дни, по-рано от заложения краен срок, който беше 10 
декември, съобщават от ДФЗ. 

Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. 
Той обхваща периода от преминаване на студовете до 
набъбване на плодните пъпки. При него стопани получават до 
270 лв. на хектар с ДДС за закупени с разходооправдателни 
документи препарати за борба с вредителите. Средствата, които 
се предоставят за втория етап, следва да покрият част от 
разходите на овощарите и градинарите, направени за 
растително-защитни продукти, които се използват през есента, в 
периода на масов листопад и гниене на листата. В този случай 
финансовата подкрепа е до 100 лв. на хектар с ДДС. 

С решение на УС на ДФЗ бюджетът по схемата е увеличен от 5 
500 000 лв. на 5 571 021 лв.   За пролетните пръскания стопаните 
усвоиха над 4, 112 млн. лв. 

Източник: Агрозона 

До 15 декември изплащат 
помощите срещу доматения 
молец в оранжериите 
До 15 декември трябва да бъдат изплатени средствата по 
схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски 
стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална 
програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta 
absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Утвърденият финансов ресурс за 
помощта е в размер на 500 хил. лв., напомнят от Държавен Фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ). Със средствата ще се компенсират разходите 
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на производителите за закупуване на продукти за растителна 
защита срещу доматения миниращ молец. 

Кандидатите за помощта 
трябваше да подадат 
заявленията си до 
началото на ноември, а 
преди две дни изтече и 
срокът, в който те 
трябваше да представят и 
отчетните документи за 
закупени средства за 
растителна защита за 
контрол на доматения 
миниращ молец. 

Размерът на 
субсидирането ще покрива 

до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба 
с вредителя, но не може да надхвърля сумата от 2500 лв./хектар 
с ДДС, казват още от ДФЗ. 

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия 
– земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с
площ от най-малко 1 дка (0.1 хектара).

Източник: Агрозона 

Картофопроизводителите 
разсрочват кредитите си до 30 
ноември 2019г., а животновъдите 
– до 10 януари 2020 г.
Припомняме, че на 30 ноември изтича срокът, в който 
картофопроизводителите могат да подават заявления за 
разсрочване на кредити, дължими към ДФ „Земеделие“. 
Отсрочва се дължимата към 27 ноември 2019 г. главница по 
заеми, получени за закупуване на семена, минерални торове и 
препарати за производство на картофи за 2011 г. Стопаните 
могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че 
дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена 
преди подаването на заявлението за отсрочване. 

От възможността за удължаване срока на погасяване на 
дължимите суми към ДФЗ могат да се възползват само 
кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали картофи. 

Припомняме още, че се приемат и заявления за отсрочване на 
отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“, но за тях 
крайният срок изтича на 10 януари 2020 г. От възможността за 
отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити 
могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили 
кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението се 
отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни 
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животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 
2009, 2010 и 2012 г. 

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които 
през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото 
направление, за което са получили кредити. Това се 
удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна 
система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на 

идентификация – с 
писмо от 

официален 
ветеринарен 

лекар. 

            Припомняме, че с решение на УС на Държавен фонд 
„Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на 
картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. и на 
животновъди през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата 
по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се 
допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е 
открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския 
закон към датата на сключване на анекса. 

Източник: МЗХГ 

Финландското председателство 
на Съвета ще представи съвсем 
скоро количествен компромис 
относно многогодишната 
финансова рамка за 2021–2027 

 

На 19 ноември в Брюксел председателството посочи, че ще 
представи нова версия, с числа на „преговорната кутия“ към края 
на ноември. Този документ, чиято цел е да 
постигне  споразумение относно МФР, ще бъде представен пред 
Европейския съвет на 12 и 13 декември, след което ще се 
проведе дебат по този чувствителен въпрос. Финландският 
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министър по европейските въпроси Тити Тупурайнен потвърди 
тази новина пред Съвета по общи въпроси. 

Тя посочи, че позицията на Европейския парламент за общо 1,3% 
от брутния национален доход (БНД) на ЕС и „кошница“ от нови 
собствени ресурси не се е променила и изрази надежда, че 
Европейският съвет ще постигне споразумение за следващата 
МФР възможно най-скоро. Европейският комисар по бюджета 
Гюнтер Йотингер уточни, че новата „преговорна кутия“ ще бъде 
обсъдена по време на Съвета по общи въпроси на 10 декември, 
преди да бъде представена на лидерите на ЕС. Той смята, че има 
малък шанс Европейският съвет да постигне цялостно 
споразумение за МФР през декември. 

Той също така препоръча Европейският съвет да включи 
Европейския парламент във всички преговори за МФР за 2021-
2027 г. Според него това ще улесни постигането на 
споразумение. Европейският парламент трябва да посочи дали 
одобрява МФР или не. Споразумение за МФР за 2021–2027 г. 
вероятно ще бъде постигнато по време на хърватското 
председателство на Съвета през първата половина на 2020 г. 

Източник: osp.bg 

 

 

Министър Танева: голямото 
предизвикателство пред всички е 
заедно да намерим и определим 
зелените практики в бъдещата 
ОСП 

 
На 26 ноември 
2019 г. 
министърът на 

земеделието, 
храните и 

горите 
Десислава 

Танева откри 
седмата 

академия за 
фермери „Свят на възможности“, която се проведе в град 
Пловдив. 

„Важно е да има приемственост в управлението. Мандатът ни 
приключва в първата половина на 2021 година. Нашата цел и на 
екипа, който работи в момента, е когато той приключи, ние да 
имаме готов Национален стратегически план, за да може 
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следващите след нас да надграждат“, заяви Танева при 
официалното откриване на академията. 

В рамките на събитието беше представена технологията 
„Оптимум тил”, която се прилага при отглеждане на зърнени и 
технически култури, чрез поглъщане на въглерода и 
съхранението му в почвата. 

В своя профил в социалната мрежа фейсбук министър Танева 
поясни, че „технология се използва в България над 7 години 
върху повече от 1,5 млн.дка земя“ и „прилагането й предпазва 
водите от замърсяване, подобрява биологичното разнообразие 
и активност в почвата, предпазвайки я от ветрова и водна 
ерозия“. 

Пред присъстващите Танева коментира, че „голямото 
предизвикателство пред всички нас е заедно да намерим и 
определим зелените практики“, допълвайки „Те трябва да са 
възможни и разбираеми за земеделските производители и да 
постигат зелените амбициозни цели на новата Обща 
селскостопанска политика (ОСП). Важно е тези практики да бъдат 
адаптирани към българското земеделие като технология, за да 
се приложат в съответните направления и мерки за ефективна 
подкрепа в обхвата на новата Програма за развитие на селските 
райони.“ 

Източник: ruralnet.bg 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Rakia and Spirits Fest 2019 
Седмото издание на Balkan Rakia Fest 
предлага изложение-дегустация на 
няколкостотин вида ракии и други спиртни 
напитки от цял свят. Традиционното 
изложението представя производители и 
вносители на всички видове ракии – 
сливови, гроздови, плодови, анасонови и 
други спиртни напитки.

По време на Balkan Rakia Fest отново ще се пие и говори за 
ракия. Какво предлага фестивалът: 

– Представяне на едно място на ракиеното производство на
всички балкански страни.
– Търговска зона на цени на производител.
– Майсторски класове.
– Зона за дегустация на отлежали и други скъпи напитки.
– Зона за водка и craft джин.
– Хранителна зона.

Кога: 29-30 ноември 
Къде: НДК, София  

ХI Национален фестивал за 
народни хора „Тракийска 
броеница“ 

Националналният фестивал за 
народни хора „Тракийска 
броеница“ се провежда всяка 
година в последната събота на 
месец ноември. Организатор на 
събитието е танцова формация 
„ХОРЦЕ“ – Пазарджик с 
хореограф и танцов ръководител 
Зоя Велкова. 

Тазгодишното издание на „Тракийска броеница“ ще протече под 
мотото „Нека заедно запазим българското – то си е наше!“. Целта 
на фестивала е съхраняване и популяризиране на автентичния 
български фолклор, както популяризирането на Пазарджишкия 
регион като предпочитана туристическа дестинация. 

Кога: 30 ноември 
Къде: театър Константин Величков, Пазарджик 
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VI Празник на шопската спържа и 
суджука – Копривщица 

За шеста поредна година Фондация „Национален тръст за съхранение 
на културно историческото наследство България“ организира в 
Копривщица празник на шопската спържа и суджука.От няколко 
години насам се популяризира едно кулинарно събитие в 
Копривщица, което привлича чревоугодници и любители. Събитието 
се провежда в Музея на хляба и традиционните храни. Там се правят 
дегустации и който желае може да закупи от деликатесите. 

Традиционно се представя четири вида суджук – телешки, с праз, с 
люти чушки и традиционен. Има възможност за покупка и дегустация 
на място, като суджуците се проготвят на скара. За децата ще има курс 
за месене на хляб. 

Кога: 30 ноември 
Къде: Копривщица 

Фестивал „Хляб и Вино“ – Стара 
Загора 

Любимият на всички Фестивал „Хляб и Вино“ ще събере за 
шести пореден път в Стара Загора производители на 
божествената напитка и майстори на здравословни хлябове от 
цяла България. 

Шестото издание на изложението ще се състои на 1 декември – 
неделя, от 12 часа на обед до вечерта. Мястото на срещата 
остава непроменено – Зимната градина на Ресторант „Орфеида“ 
край езеро „Загорка“. Посетителите ще имат възможността да 
дегустират най-добрите вина, спечелили през годината не една 
или две престижни отличия. Майстори на традиционни 
български и италиански хлябове ще демонстрират своите 
умения. Ще можете да си купите на място здравословен хляб, 
омесен с жива закваска. 

Кога: 1 декември 
Къде: ресторант „Орфеида“ , Стара загор 
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