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БРЮКСЕЛ↓ 

Преходният регламент и 
квотите за внос в ЕС ще са 
горещи теми в комисията по 
земеделие на Eвропарламента 

 
В продължение на три последователни дни, от 17 до 19 
февруари, Комисията по земеделие и развитие на селските 

райони в Европейския парламент ще заседава в Брюксел в 
присъствието на представители на Съвета на ЕС и на 
Европейската комисия. 

Пред евродепутатите ще бъдат представени научни становища 
относно здравето на зайците и хуманното отношение към тях, 
изготвени от Европейския орган по безопасност на храните по 
искане на Парламента. 

Представител на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 
в ЕК ще представи резултатите от проучване на организациите на 
производители. След това Европейската комисия ще представи 
делегиран акт за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата 
за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос 
и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето 
на обезпечения при управлението на тарифните квоти. 

Ще се обменят мнения относно вноса на ориз Japonica в ЕС. 

Сутринта на 18 февруари ще бъде гласуван Делегиран регламент 
на Комисията за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 
2016/1149 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 
1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския 
сектор. 

Депутатите ще обменят мнения с Бернхард Урл, изпълнителен 
директор на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ). Ще бъде разгледан проект на доклад относно 
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преходните разпоредби за подпомагането от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 
2021 г. 

Заседанието на комисията ще продължи при закрити врати със 
съвещание на координаторите. След това ще се проведе 
размяна на мнения с представител на Комисията от ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“ относно неотдавна 
сключеното между ЕС и Китай споразумение за географските 
указания. Евродепутатите ще разменят мнения с представител 
на Комисията от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 
относно неотдавна сключеното между САЩ и Китай 
споразумение и неговото отражение върху селското стопанство. 

В късния следобед на 18 февруари 2020 г. ще се проведе 
публично изслушване на тема „Подкрепа от ЕС за иновации в 
областта на селското стопанство“. На одобрение ще подлежат 
препоръките, изготвени от координаторите на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони. 

Следващото заседание на комисията ще се състои на 19 
март 2020 г. в Брюксел. 

Източник: Агрозона 

 

Новата ОСП: България иска 
малките стопани да са 
освободени от контрол по 
условността 

 
Малките стопани да бъдат изключени от контрола по 
условността, това поиска България по време на заседание на 
работната група „Хоризонтални земеделски въпроси“ в 
Европейската комисия, предават от пресцентъра на 
Министерство на земеделието, храните и горите. 
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Искането, направено съвместно от няколко страни-членки на ЕС, 
беше направено във връзка с обсъждането на няколко 
разпоредби на хоризонталния регламент относно системите за 
контрол и санкции във връзка с условността по отношение на 
малките земеделски стопани. 

Хърватското председателство предложи за дискукия някои 
изменения в проекта на регламент за стратегическите планове в 
частта за годишните доклади за качество на изпълнението, 
индикаторите, както и някои изменения в проекта на 
хоризонтален регламент относно системата за контрол и 
санкции във връзка с условността. 

Повечето изменения в двата документа са технически и 
редакционни, отразяващи бележки и предложения, дадени от 
делегациите. Във връзка с желанието на държавите членки да 
гарантират доброто изпълнение на новия модел на прилагане са 
направени някои допълнителни предложения от хърватското 
председателство, свързани с мерките извън ИСАК за площи и 
животни, които дават гъвкавост на държавите членки. 
Проведена е техническа дискусия по индикаторите, във връзка с 
презентация, изготвена от няколко държави-членки, които 
предлагат промяна и опростяване, с цел премахване на 
неяснотите и по-лесно проследяване  на напредъка към 
конкретните цели, към които се отнасят. 

По-голямата част от делегациите заявиха, че не трябва да има 
изключения и системите трябва да се прилагат еднакво към 
всички. Вторият ден продължи с техническа дискусия по 
предложението за преходен регламент. България, подкрепена 

от Полша, Унгария, Чехия и Румъния заяви отново позицията си 
за продължаване на преходната национална помощ. 

Източник: Агрозона 

Прецизното земеделие ще 
помогне на фермерите да 
реализират Зеления пакт 

 
Дигиталната трансформация има потенциала да стане ключа към 
постигането на целите на Зеления пакт. Европа следва да 
използва повече предимствата на дигитализацията, ако иска да 
постигне целите на Зеления пакт. Това се казва в проект на 
комюнике, озаглавено „Към европейско дигитално общество“, 
което се очаква да излезе на 19 февруари. 
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Според документа Зеленият пакт се нуждае от дигитализацията, 
за да се постигне амбицията по отношение на декарбонизацията 
на всички сектори. 

Комисията отбелязва, че в земеделието прилагането на 
технологиите е довело до появата на прецизно земеделие, 
където фермерите използват сензори, автоматизирани трактори 
или дронове, за да произвеждат повече храна като използват по-
малко пестициди, торове, горива и вода. 

Източник: Агрозона 

На 26 февруари ще бъде 
представен новият европейски 
закон за климата 
Новият европейски закон за климата се очаква да бъде 
представен на 26 февруари, а Стратегията за биоразнообразие 
до 2030 е планирана за 31 март. Това съобщиха от 
министерството на земеделието, цитирайки последните 
решения на Еврокомисията. 

Документите са изключително важни и са свързани с новите 
нормативи, които трябва да очертаят политиките в земеделието, 
икономиката и опазването на околната среда през следващия 
програмен период. 

Неслучайно и председателят на ЕК Урсула фонд дер Лайен 
посочи в приоритетите си необходимостта от въвеждане на 
нови инициативи, които да дадат отпор на климатичната и 
екологична криза. Въз основа на закона и стратегията ще бъде 
приложен Европейският зелен пакт, затова и двата документа ще 
бъдат представяни един след друг в рамките на един месец. 

 

Според предварителната програма на Колежа на комисарите, 
предложението за закон за климата, който цели да включи 
целите на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. в един закон, 
се очаква на 26 февруари. 

Европа следва да използва повече предимствата на 
дигитализацията, ако иска да постигне целите на Зеления пакт. 
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Това се твърди в проект на комюнике, озаглавено „Към 
европейско дигитално общество“, което се очаква да излезе на 
19 февруари. Дигиталната трансформация има потенциала да 
стане ключа към постигането на целите на Зеления пакт. Според 
документа Зеленият пакт се нуждае от дигитализацията, за да се 
постигне амбицията по отношение на декарбонизацията на 
всички сектори. 

Еврокомисията отбелязва, че в неслучайно прилагането на 
технологиите в селското стопанство е довело до появата на 
прецизно земеделие, където фермерите използват сензори, 
автоматизирани трактори или дронове, за да произвеждат 
повече храна като използват по-малко пестициди, торове, горива 
и вода. 

Източник: Sinor.BG 

Съветът на ЕС ще обсъди 
новата финансова рамка до 
2027 г. 
Съветът по общи въпроси на ЕС ще разгледа на 17 февруари 
новия проект на Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за 
2021-2027 г. и ще подготви срещата на Европейския Съвет, 
планирана за 20 февруари и целяща да постигне компромис по 
чувствителните въпроси за следващата МФР. 

Преди оповестяването на новата преговорна кутия, която 
представлява проект на заключения на Европейския Съвет по 
основните елементи на 2021-2027 МФР, председателят Шарл 
Мишел проведе редица двустранни срещи с държавните 
ръководители, включително тези на България, Унгария, Белгия, 

Италия, 
Дания, 

Полша. 

 

След като се 
подготви 

проектът на 
следващата 

МФР, ще се 
представи 

на 
посланиците в ЕС (Корепер) преди дебата в Съвета по общи 
въпроси на 17 февруари. Последният проект, представен от 
Финландското председателство на Съвета на ЕС беше силно 
критикуван от държавите членки. Лидерите на ЕС ще трябва да 
се договорят за общият размер на МФР, финансирането на 
новите приоритети и традиционните политики, механизма за 
защита на бюджета, когато страната не успее да наложи 
върховенството на закона. 

Източник: Агрозона 
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Мария Габриел: Иновациите и 
образованието ще са ключови 
в Зелената сделка 

 
Иновациите и образованието ще са ключови в Зелената сделка. 
Това каза българският комисар за иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел в 
интервю за БНТ. 

„Как ще направим така, че даден регион да има друг 
икономически модел, ако хората не са подготвени с 
необходимите умения, ако те не са готови за следващите видове 
работни места. Как ще съумеем да ги убедим, че трябва да се 
отиде в друга посока, ако преди това много ясно не е казано, че 
инвестициите са достатъчни така че икономически регионът да 

продължи да се развива. Това е голямата опасност. Ако мерките 
не бъдат добре обмислени, всъщност разделението между 
региони и държави-членки може да стане още по-голямо.“, 
посочи Габриел. 

„Нашата идея, когато в бъдеще инвестираме в изследвания и 
иновации, не е да инвестираме в определени компании, в 
определени сектори и определени държави-членки. Идеята е да 
инвестираме и да дадем помощ за всички онези, които ще ни 
подкрепят в усилието, постепенно да покажем, че се грижим за 
околната среда, защото ще ни струва повече, ако не 
предприемем нищо.“, каза Мария Габриел и подчерта, че това 
трябва да стане с усилията на всички. 

„Рамката на Зелената сделка е зададена, посоката е зададена. 
Сега предстои да бъдат обявени много други конкретни 
инициативи, по които България, както и останалите държави-
членки, трябва да се позиционират. На 14 януари беше обявен 
Фондът за справедлив преход – ето нещо, което трябва да 
продължи да бъде ясно дискутирано. 7,5 млрд. евро със 
сигурност не са достатъчни, за да може този фонд да позволи на 
регионите в преход наистина да достигнат целите, които са 
заложени, и това да става с грижа към хората в тези региони. 
Това ще бъде в центъра и на моя ресор.“, отбеляза Мария 
Габриел. 

Предстоят още инициативи, например за Кръговата икономика, 
обясни още Мария Габриел. „На този етап е важно да се следи 
внимателно всяка една инициатива и държавата много бързо да 
определи своята позиция, да има обединение между секторите, 
които ясно да посочат спецификата на България и от какво имат 
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нужда. Когато има яснота, Европейската комисия се отнася с 
внимание към това искане.“, посочи българският еврокомисар. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

Приключи предварителният 
ранкинг по подмярка 6.3 от 
ПРСР 2014 – 2020 г. 

 
Приключи предварителното класиране на проектните 
предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-6.007. 

    След приключване на приема в „ИСУН 2020“, проектите по 
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 
„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 
2014 – 2020 г. бяха оценени от оценителната комисия за 
извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата 
на оценителната комисия за извършване на предварителната 
оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ 
„Земеделие“. 

    Всеки кандидат по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“ може да провери заявените и присъдени точки след 
предварителната оценка по критериите за подбор. При 
извършване на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се 
е придържала стриктно към утвърдените условия за 
кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на 
земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ 
орган на ПРСР 2014 – 2020 година. 

   Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-
малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, 
могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган 
на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на 
земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване 
на настоящите списъци. 
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    Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 
през ИСУН е 22 000 000,00 евро. 

Източник: ДФ „Земеделие“- РА 

130 проекта за над 10,5 млн. 
лв. са заявени по Схемата за 
държавна помощ за 
инвестиции в 
растениевъдството 
130 проекта за над 10,5 млн. лв. са заявени по схемата „Помощ 
за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, 
свързани с първично производство на растениевъдна 
земеделска продукция“ от отваряне на приема на 3 февруари. 
Това стана ясно по време на информационната кампания по 
Директни плащания за 2020 г. в Русе. 

„Тази информация е важна за земеделските производители, 
особено и за региона, където активно е застъпено овощарството. 
Точна това е целта на нашата кампания, която върви в цялата 
страна, да представяме пред Вас актуална информация и 
възможностите за подпомагане по различни схеми и мерки. За 
нас е много важно да работим в диалог с Вас, да имаме обратна 
връзка и очакваме предложения по новата Обща 

селскостопанска политика (ОСП)“. Това заяви заместник-
министърът на земеделието, храните и горите Вергиния 
Кръстева при откриването на кампанията. 

За настоящата година бюджетът по схемата за инвестиции в 
растениевъдството е увеличен 4 пъти в сравнение с миналата 

година 
и е в 
размер 

на 18,6 
млн. 

лв., 
заяви 
Дора 

Ненова 
от 

дирекция „Държавни помощи“ в МЗХГ. Тя уточни, че заявления 
по схемата ще се приемат до 28 февруари  в Областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“. Голяма част от постъпилите 
проекти към момента са за изграждане на съоръжения за защита 
от слана и градушка. 

Зам.-министър Вергиния Кръстева представи данни за развитие 
на земеделието в област Русе. „През 2019 г. се отчита 
чувствително нарастване на площите в областта, заети с 
технически култури и над два пъти на площите с трайни 
насаждения спрямо 2014 г.“,  каза Кръстева. 
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Обработваемата земя заема близо 92% от Използваната 
земеделска площ в областта. Площите, заети със зърнени и 
маслодайни култури, представляват близо 94% от 
обработваемата земя в област Русе, като най-силно застъпени са 
пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата, допълни зам.-
министър Кръстева. 

По думите й заявените за подпомагане по СЕПП през 2018 г. 
площи с нахут нарастват с 62% на годишна база. Увеличават се и 
заявените площи с царевица за зърно – с 25%, с винени лозя - с 
8%, с рапица – с 5% и с орехи – с 3%. 

„В сектор Животновъдство най-значимо е свиневъдството – 
около 16% от всички свине в страната през 2018 г. се отглеждат в 
област Русе. В областта се отглеждат и над 6% от птиците и от 
пчелните семейства в страната. За периода 2014 – 2018 г. броят 
на пчелните семейства се увеличава с близо 48%, на биволите – 
с близо 42%, на птиците – с около 25%, на свинете – с 3,5%.“, каза 
Вергиния Кръстева. 

Тя посочи, че през 2018 г. общият брой на овцете и козите, 
заявени за подпомагане по схемите за директни плащания в 
областта бележи ръст от 15% спрямо 2014 г. 

Земеделските производители в област Русе са получили 
финансова подкрепа с европейски и национални средства в 
размер 532,7 млн. лв. за периода 2014-2019 г., което 
представлява 3,5% от общо предоставения в земеделието 
публичен ресурс за същия период. 

По време на срещата заместник-министър Кръстева запозна 
земеделските стопани с концепцията на Министерство на 
земеделието храните и горите и ДФ „Земеделие“ за създаване 
на компенсационен фонд срещу природни бедствия. „Очакваме 
този фонд да стратира през 2021 г. със защита от градушки, а в 
последствие да покрива и други рискове“, уточни Кръстева.  

Пред над 150 стопани от областта, експерти на Министерството 
разясниха и новостите около предстоящите приеми по 
Програмата за развитие на селските райони и Програмата за 
морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските 
производители бяха запознати и с новите моменти в 
законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на 
преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска 
политика след 2020 г. 

Източник: МЗХГ 
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Министър Танева: 61% от 
всички лозови насаждения у 
нас са вписани в европейския 
регистър за Защитено 
географско указание и 
Защитено наименование за 
произход 

 

61% от всички лозови насаждения у нас са вписани в 
европейския регистър за Защитено географско указание и 
Защитено наименование за произход“. Това съобщи министърът 
на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на 
ритуалното зарязване на лозя в село Нисово, област Русе, по 
случай празника Трифон Зарезан. Тя уточни, че това е много 
важно, защото дава възможност на съответните производители 
да се брандират за своя регион и да гарантират за местното 
качество. По думите й, точно тези производители ще могат да се 
възползват най-добре от отварящия се прием по мярка 
„Популяризиране в трети държави“ от Националната програма 
за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 
(НППЛВС). Той ще стартира от 17 февруари тази година, като 
условията са по-добри за производителите на вино. Министър 
Танева обяви още, че за първи път по Програмата, тази година 
след 4 май, ще бъде отворена и мярката „Застраховане на 
реколтата“. Според нея, трябва да се работи в посока за 
превенция на последствията от климатичните изменения. „След 
проведени разговори с производители, мярката „Инвестиции в 
предприятия“ също е променена. Освен за инвестиции в активи, 
за първи път ще се допуснат и строително-монтажни дейности за 
ремонт, изграждане, надграждане на сгради, в които се 
произвежда или съхранява вино“, каза още Танева. 

Земеделският министър припомни, че българското земеделие е 
на прага на новия програмен период и новата Обща 
селскостопанска политика (ОСП). „Тази година очакваме 
приключване на всички европейски актове, които ще ни дадат 
регулаторната рамка. По нея България ще изработи своя 
Национален стратегически план, в който ще намери място 
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лозаро-винарският сектор, както и НЛВП. Това е част от 
реформата на новата ОСП“, поясни министър Танева. 

Тя подчерта, че секторът се развива с възходящ темп, прилагайки 
Програмата. Лозовите насаждения в страната са малко над 60 
хил. ха., като част от тях са изградени по мярката 
„Преструктуриране и конверсия на лозята“. За миналата година 
са изградени близо 8500 дка нови лозови масиви. 

По отношение на износа, също има възходящ тренд. Всяка 
година той се нараства, с еднакъв темп на растеж. За 2019 г. 
страната ни е реализирала износ от 64 млн. литра вино. Пазарите 
са Западна Европа, Китай, САЩ. Винопроизводителите също се 
увеличават, като избите с разрешение наброяват 282. 

Министър Танева честити празника Трифон Зарезан и пожела на 
всички производители една добра година с богата реколта. 

Източник: МЗХГ 
Стратегическият план по 
новата ОСП трябва да е готов 
до края на годината 
Предвиждаме през лятото да започнем разписването на мерките 
по стратегическия план за България в координационната група, а 
в края на годината той да бъде готов с всички интервенции по 
програмите и финансовия план. Това заяви заместник-

министърът на земеделието, храните и горите Вергиния 
Кръстева в рамките на информационен семинар в Разград, който 
бе организиран със съдействието на звеното за управление на 
Национална селска мрежа, цитирана от пресцентъра на 
министерството на земеделието, храните и горите. Надявам се 
да начертаем заедно със земеделските стопани един добър 

стратегически план, 
който да доведе до по-
добри резултати за 
земеделието и 
хранително- вкусовата 

промишленост, 
посочи Кръстева. 

„Призовавам 
земеделските 

производители да 
бъдат активни с 

предложения по новата Обща селскостопанска политика и да 
имаме диалог, за да намерим правилни решения за развитието 
на едно конкурентно земеделие“, подчерта тя пред над 200 
земеделски производители. Заместник-министърът обяви, че е 
създаден специален адрес за електронна 
поща  cap@mzh.government.bg за предложения и коментари за 
новата ОСП. 

Заместник-министърът отчете, че селското стопанство е сред 
основните отрасли в икономиката на Разградска област, като рез 
2018 г. формира близо 14% от брутната добавена стойност от 
всички сектори на икономиката на областта и я нарежда на второ 
място по този показател в рамките на Северен централен район 
след Силистра. „За периода 2014-2019 г. земеделските 
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производители в областта са получили финансова подкрепа с 
европейски и национални средства в размер на 435,6 млн. лв., 
като 51 млн. лв. от тях са по инвестиционни мерки от Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР)“, каза зам.-министър 
Вергиния Кръстева. 

Мария Христова, ръководител на Координационната група за 
ОСП след 2020 г., сформирана към МЗХГ, 
запозна  присъстващите земеделски стопани с хода на 
преговорния процес на ниво ЕС относно ОСП 2021-2027 и 
предложените от Европейската комисия преходни разпоредби 
за 2021 г. „2021 г. ще бъде преходна за земеделските 
производители. 30% от бюджета на бъдещата ПРСР ще бъде 
насочен за агроекология и климат, биологоично производство и 
хуманно отношение“, уточни Христова. 

Тя допълни, че се въвежда задължителен елемент държавите да 
създадат механизъм за управление на риска. „Първоначално за 
България предвиждаме да се покрива рискът от градушки, а 
впоследствие и други рискове. Водим преговори за запазване на 
националната преходна помощ и след 2021 г., както и за по-
висок процент за обвързана подкрепа.“, подчерта 
координаторът. 

Експертите на МЗХГ разясниха новостите около приемите през 
2020 година по ПРСР 2014- 2020 г. – както за инвестиционните, 
така и за компенсаторните мерки. Фермерите от областта бяха 
запознати и с новите моменти в законодателството в сектор 
„Животновъдство“, както и с възможностите за подкрепа за 
покриване на новите изисквания за биосигурност, които 
целевите приеми по следните подмерките на ПРСР 2014-2020 ще 

предоставят през 2020 г.: подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в 
превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на 
селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова 
помощ за малки земеделски стопанства“. 

От животновъдния сектор в област Разград най-силно развити са 
птицевъдството и свиневъдството, като през 2018 г. тук са били 
отглеждани близо 18% от общия брой птици в страната и над 6% 
от общия брой свине. В рамките на периода 2014-2018 г. се 
наблюдава съществено нарастване на броя на отглежданите 
пчелни семейства – с близо 51%, птици – с над 49% и свине – с 
12%., стана ясно по време на срещата. 

Източник: Sinor.BG 

Стопани с над 30% щети ще 
бъдат компенсирани от фонда 
за градушките 
При щети над 30% стопаните ще бъдат компенсирани от 
взаимоспомагателния инвестиционен фонд за градушките. Това 
е предвидено в плана за създаването на фонда, посочи 
министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева 
по време на заседание на парламентарната комисия по 
земеделието и храните. 
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Министерство на земеделието, храните и горите разработва 
взаимоспомагателен инвестиционен фонд към Държавен фонд 
„Земеделие“, като участието в него ще бъде на доброволен 

принцип. 
Стопаните ще 

получат 
обезщетение, ако 
имат щети въпреки 

противоградовата 
защита, каза 
министър Танева. 

Средствата за 
фонда ще бъдат 

осигурени по мярката „Управление на риска“ от Програмата за 
развитие на селските райони, от която България няма и един 
усвоен евроцент, защото сега няма годен субект за това, като 
условието е да има участие на държавата и на земеделски 
производител, обясни министър Танева пред депутатите. 

Държавната помощ за застраховки и обезщетения ще работи 
единствено през този фонд. Държавата ще участва, като двете 
държавни помощи, които към момента се прилагат за 
застраховка, в размер на 1,5 млн. лв., и за компенсиране при 
100% пропаднали площи в размер на 4 млн. лв. От тази помощ 
ще се ползват земеделските производители, които доброволно 
участват във фонда. В началото ще се започне само с градушката, 
след това ще бъде разширен, по думите на министър Танева. 

Фондът ще бъде създаден по примера на Унгария, където такъв 
фонд работи вече 10 години и почти всички стопани участват. 

„Новото е, че ще разграничим вида земеделско производство 
между зърнопроизводство, трайни насаждения и зеленчуци. 
Един земеделски производител може да реши да участва с част 
от земите, предвид районите, където се намират. Срещу това 
стопанинът ще получи национална противоградова защита, 
която включва освен разширен обхват на ракетната защита, 
както и възможност за противоградова защита със самолетен 
способ.“, обясни министър Танева и допълни, че в момента 
България е в края на процедура за пускане на радар и в Шумен 
за противоградова защита по самолетен способ. 

Средствата за опериране на тези системи все още не са събрани, 
тъй като фондът не функционира, отбеляза още тя. „Планираме 
през пролетта, по възможности на нашия бюджет, да направим 
демонстрационно покритие в Северна България, където районът 
е с висок интензитет от градушки. 

Очаква се до края на годината фондът да бъде структуриран и 
през следващата година той да заработи. 

Източник:Агрозона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Традиционен празник „Трифон 
Зарезан“ – с. Долно Спанчево 

 
От 14 до 16 февруари тази 
година отново най-
хубавият лозарски празник 
„Трифон Зарезан” събира 
лозари, винари, 
винолюбители, ценители, 

туристи, гости и приятели за празненства и винени дегустации. И през 
трите дни Винарска изба РУПЕЛ ще бъде отворена за посещения и 
дегустации. Ще имате възможността да се разходите из винарната, да 
откриете процеса на производство на вино, да видите лично лозята и 
да опитате висококачествено българско вино. В нашата винарна ще 
бъдете посрещнати от гостоприемен екип, а вината в магазина към 
винарната ще се предлагат на атрактивни цени! Входът е безплатен! 
 
Кога: 14-16 февруари 
Къде: с. Долно Спанчево 
 
 
 

Традиционен празник на 
кукерите и маските „Да 
прогоним злото заедно“, 
Айдемир 

Силистренското село Айдемир е 
домакин на най-големия в 
Североизточна България Празник на 
кукерите и маските. Проявата се 
организира за 45-ти път от Община 
Силистра, кметството и Читалище 
„Родолюбие-2006 г.“ в Айдемир. 
Празникът започва сутринта в 
центъра на селото. Освен много смях 
и веселие организаторите обещават и 

награди за групови и индивидуални участия. Традиционни кукерски 
празници и общоселски тържества по случай Сирни Заговезни 
привличат кукери и от други селища на Крайдунавска Добруджа. На 
места жители прескачат огньове в организираните улюлюнги. 
 
Кога: 15 февруари 
Къде: Кметство и Читалище 
 




