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БРЮКСЕЛ↓ 

Бюджетът за ОСП може да 
бъде орязан до €329,3 млрд. 

 
Бюджетът на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) може 
да бъде силно орязан, ако бъде прието предложението на 
председателя на Европейския съвет (Съвет на ЕС) Шарл Мишел, 
показват изтекли официални документи от последното 
заседание на Съвета. 

Според данните, публикувани от agriland.ie, по текущия бюджет 
на ОСП за периода 2014-2020 г., коригиран за ЕС-27 (без 

Великобритания), €382,5 млрд. са разпределени през 
петгодишния програмен период. Новото предложение за 
размера на бюджета за ОСП след 2021 г. е за 14% орязване, което 
представлява сумата над €53,2 млрд. 

Същият документ показва, че бюджетът на ОСП за 2014-2020 г., 
коригиран за ЕС-28 (включително Великобритания), е €410,3 
млрд. Така новото предложение е за намаление с над €81 млрд. 
или 19%. 

Председателят на Европейския съвет предлага орязване до 
€329,3 млрд. на бюджета за Общата селскостопанска политика 
през периода 2021-2027 г. От тези средства €256,7 млрд. ще е 
размерът на Първи стълб – директни плащания и „зелени 
субсидии“, което би представлявало намаление с между 10% и 
17% в зависимост на базата на кой вариант на бюджета за 2014-
2020 се прави изчислението. Документът съдържа и 
предложение, €72,5 млрд. да отидат във Втори стълб – схемите 
и мерките развитие на селските райони. 

Други €4,8 млрд. са предвидени за програма LIFE; €7,5 млрд. за 
новия Фонд за справедлив преход; и €12,5 млрд. за други 
програми. 

На 20 февруари лидерите на 27-те държави-членки на ЕС ще се 
съберат на извънредно заседание на Съвета на ЕС, за да обсъдят 
многогодишната финансова рамка на ЕС за следващите 7 години. 
Остава открит въпросът дали изтеклият документ ще стане част 
от предложенията за новия бюджет. 

Източник: Агрозона 
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Нови €101,2 млн. за зелени 
проекти в ЕС 

 
Европейската комисия днес обяви инвестиция в размер на 
€101,2 млн. за най-новите проекти по програмата LIFE за 
действия в областта на околната среда и климата. 
Финансирането ще подкрепи 10 мащабни проекта за опазване 
на околната среда и климата в девет държави-членки, 
подпомагайки прехода на Европа към устойчива икономика и 
неутралитет на климата. Всички проекти са разположени в 
Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, 
Чехия и Испания. 

Изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Франс 
Тимерманс заяви: „Европейската зелена сделка е за 
подобряване на благосъстоянието и просперитета на нашите 
граждани, като същевременно защитава природата и климата. 
Проектите на LIFE играят важна роля в продължение на много 
години и оказват голямо влияние на земята. С днешната 
инвестиция от 100 милиона евро ще помогнем за опазването на 
ценните природни местообитания, за поддържането на чистия 
въздух и за намаляване на замърсяването в много езера и реки 
в Европа. “ 

„Интегрираните проекти на LIFE дават възможност на органите 
на държавите-членки да направят реална промяна в околната 
среда и живота на хората. Проектите ще помогнат на държавите-
членки да опазят природата, да подобрят качеството на въздуха 
и водата и да направят икономиката по-екологична. Това ще 
подобри устойчивостта ни към променящия се климат.“, заяви 
комисарят по околната среда, океаните и рибарството 
Виргиниюс Синкявичус, цитиран от пресслужбата на 
Европейската комисия. 

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на 
гражданите, като помагат на държавите-членки да спазват 
законодателството на ЕС в шест области: природа, вода, въздух, 
отпадъци, смекчаване на негативните ефекти от изменението на 
климата и адаптиране към изменението на климата. Те 
подкрепят прилагането на законодателството в областта на 
околната среда и климата по координиран начин и в голям 
мащаб, като използват средства от други източници на ЕС, 
национални и регионални участници и частни инвеститори. 
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Инвестицията в LIFE ще мобилизира над 6,5 милиарда евро 
допълнителни средства, тъй като държавите-членки могат да 
използват и други източници на финансиране от ЕС, включително 
селскостопански, регионални и структурни фондове, Хоризонт 
2020, както и национални фондове и инвестиции от частния 
сектор. 

Мащабните проекти ще подкрепят европейската „зелена 
сделка“ и амбицията на ЕС да стане първият в света климат-
неутрален континент до 2050 г. Те ще помогнат за 
възстановяването и опазването на екосистемите и видовете, от 
които всички ние зависим, ще преминем към кръговата 
икономика, ще подобрим въздуха и качеството на водата, 
насърчаване на устойчивото финансиране и увеличаване на 
устойчивостта на климата в Европа. 

Какви конкретни ползи ще има от новите инвестиции: 

 Опазване на природата: Интегрираните проекти в 
Естония, Ирландия и Кипър ще помогнат за опазването на 
природата на Европа и ще подобрят управлението на 
мрежата от защитени територии на ЕС „Натура 2000“. 
Много важни местообитания и видове ще се възползват 
от гори, земеделски земи, тревни площи, крайбрежни 
райони и торфища до опрашители. Тези местообитания 
също служат като ценни складове на въглерод. 
• Управление на отпадъците: Проект в Гърция ще 
насърчи предотвратяването на разпространението на 
отпадъци и повторната им употреба, като намали 
количеството на битовите отпадъци, които отиват в 
депата. Ще бъдат разработени нови индикатори и 

стандарти за отпадъците, които ще помогнат за 
изграждането на кръговата икономика. 

 Качество на въздуха: Финансирането по LIFE ще помогне 
на Словакия да спазва директивите на ЕС за качеството на 
въздуха, като намали излагането на населението на 
вредни замърсители на въздуха. Съседна Чехия, засегната 
от подобни проблеми с качеството на въздуха, също ще 
има полза. 

 Вода: Интегрираните проекти в речните басейни, ще 
защитават и подобряват качеството на водата в реките и 
езерата на Ирландия и Латвия, като позволяват на 
страните да изпълнят задълженията си по Рамковата 
директива на ЕС за водите. 

 Адаптиране към изменението на климата: 
финансирането от LIFE също ще подкрепи повишената 
устойчивост на изменението на климата. Проектите ще 
подпомогнат адаптацията към изменението на климата в 
планирането и други области на политиката в Испания, 
както и изграждането на капацитет за адаптация във 
Франция, като се използват решения, базирани на 
природата. 

Източник: Агрозона 
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ЕК отвори обществена 
консултация за стратегията „От 
фермата до трапезата“ 

 
Европейската комисия постави началото на обществената 
консултация върху стратегията „От фермата до трапезата“. 
Всички заинтересовани страни, които имат мнения и 
предложения във връзка със стратегията, могат да ги изпратят 
онлайн на английски език до 16 март в полунощ брюкселско 
време. 

Стратегията „От фермата до трапезата“ предлага регулаторни и 
нерегулаторни мерки, необходими за по-ефикасни и 
климатично насочени системи, които произвеждат 
здравословна храна, осигурявайки достойно препитание за 
фермерите и рибарите в ЕС. 

Получените възгледи по темата ще бъдат публикувани на 
уебсайта на инициативата. Условие за тяхното публикуване е да 
бъдат подадени в съответствие с правилата за подаване на 
мнения. Мненията ще бъдат взети под внимание от експертите 
на Европейската комисия, работещи върху стратегията, с цел тя 
да бъде продобрена. За онези идеи, които Комисията не 
възприеме, експертите ще публикуват обяснение защо. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 

Фонд „Земеделие“ преведе 4.5 
млн. лв. по училищните схеми  

 
ДФ „Земеделие“ преведе близо 4,5 млн. лв.( 4 492 746 лв.) по 
двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 
2019/2020. От тях близо 3,8 млн. лв. (3 749 671 лв.) са за 
реализирани доставки на мляко и млечни продукти, на пресни 
плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. 
Останалите средства, в размер на 743 074 лв., са за 

възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрени 
фирми – изпълнители. 

     Изплатената помощ по схема „Училищно мляко" е близо 2 
млн. лв. (2 017 406 лв.), а възстановеното ДДС по нея е 401 584 
лв. По схемата „Училищен плод" са преведени над 1,7 млн. лв. (1 
732 265 лв.) и още 341 491 лв. за покриване на ДДС. Доставките 
в учебните заведения и по двете направления започнаха през 
октомври тази година. 

    По схемата „Училищно мляко“ са издадени 143 акта за 
одобрение на 3 216 учебни заведения, включващи 420 187 деца 
и ученици. По схемата „Училищен плод“ има 177 акта за 
одобрение на 3 218 учебни заведения, в които са обхванати 417 
455 деца и ученици. 

    Припомняме, че през учебната 2019/2020 г. децата в 
училищата и детските градини ще получават 46 доставки по 
схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“. 
Бюджетът за тази година по първата схема е 13 655 507 лв., а по 
втората - 15 863 469 лв. 

    В ДФЗ е създадена организация в максимално кратки срокове 
да се обработят подадените от бенефициентите заявки за 
плащане. До края на януари са разгледани всички заявки за 
плащане и са възстановени допустимите разходите на всички 
одобрени кандидати, които са отчели доставките за първите два 
периода на учебната 2019/2020 г. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 



6 
 

50 проекта за агроиновации са 
подадени в рамките на приема 
по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-
2020 

 
50 са 

проектните 
предложения, 

подадени в 
рамките на 
приема по 
подмярка 16.1 

„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни 
групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г. 
Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) 
на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система 
за управление и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 
(ИСУН 2020). 

В периода от 17 октомври 2019 г. до 17 февруари 2020 г. бе 
реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения 
№ 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 г. 

39 116 000 лв. е общият бюджет по процедурата, определен 
в Заповедта на ръководителя на Управляващия орган (УО) на 
ПРСР 2014-2020. По процедурата са предвидени средства в 
размер на 3 911 600 лв. за проекти за иновации, насочени към 
превенция и подобряване на здравословно състояние на 
животните в земеделските стопанства във връзка с 
необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена 
епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в 
страната. 

За безвъзмездна финансова помощ допустими за 
кандидатстване бяха Оперативни групи, учредени като 
дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от ЗЗД, а основно 
изискване към Оперативната група е задължителното участие на 
най – малко един земеделски стопанин и един член от научни 
институти и висши училища, посочени в условията за 
кандидатсване . 

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатстващите иновативни 
Оперативни групи! 

Източник: ruralnet.bg 
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От 05 март започва прием по 
мерки А, Б и Е от Пчеларската 
програма 

 
От 05 до 18 март 2020 г. пчеларите могат да кандидатстват за 
подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по 
пчеларство (НПП) 2020-2022г. Документи за настоящата 
финансова година ще се приемат в централно управление на ДФ 
„Земеделие“ – Разплащателна агенция. Приемът се осъществява 
съгласно заповед на изпълнителния директор на институцията, 
публикувана на сайта на ДФЗ – РА. 

По Мярка А ще се приемат заявления за подпомагане за 
дейност 2 „Обмен на знания и добри технологични практики за 
отглеждане на пчелните семейства“ и за дейност 3 
„Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез 
организиране на базари, в които участват местни пчелари“. 

По Мярка Б пчеларите могат да кандидатстват за дейност 
3 „Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза 
и нейното разпространение на територията на страната“. По 
Мярка E приемът е отворен за дейност 3 (тема) „Мониторинг на 
остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно 
земеделие“. 

Националната програма по пчеларство за периода 2020-
2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за 
изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. Програмата е с общ 
бюджет от близо 19, 2 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС 
и 50% национални средства. За 2020 година финансовият ресурс 
е в размер на 6 399 307 лева. 

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за 
подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е 
публикувана и информация за условията за финансиране по 
мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската 
програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и 
на място - в централно управление на ДФЗ-РА, в отдел 
„Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция 
„Селскостопански пазарни механизми“. 

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА 
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Чака се специализираният слой 
за допустимите площи за 
проверка коригирани ли са 
застъпванията 

 
Земеделските 

производители, 
при чиито площи 

има 
припокриване 

или други 
проблеми, 

свързани със 
специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане”, 
трябва да изчакат подготовката на окончателния вариант на този 
слой, за да установят дали жалбите им са уважени. Това 
съобщиха от фонд „Земеделие“ пред Синор.бг по повод 
запитвания от фермерите, които са оспорвали проекта на този 
слой. Ще припомним, че тези жалби се внасяха до 13 декември 
2019 г. в министерството на земеделието, храните и горите, след 
което администрацията прави и подробни засичания и 
проверки. 

За стопаните е важно спорните случаи с припокривания на 
парцели да се изчистят, така че в Кампания 2020 г., която започва 
на първи март, да не се получават грешки с парцелите, които 
заявяват за подпомагане. 

От фонд „Земеделие“ съобщиха, че окончателният 
специализиран слой все още им не е предоставен от 
министерството, което при всички положения ще стане до 
началото на кампанията. 

Експертите припомниха, че всеки фермер би могъл да направи 
справка за своите имоти през Системата за електронни услуги 
(СЕУ) на фонда. В случай, че нямате електронна регистрация, 
експертите в областните дирекции биха могли да направят 
съответните проверки. 

Източник: Sinor.BG 

Промениха наредбата за 
критериите и териториалния 
обхват на 
необлагодетелстваните райони 
На днешното си заседание правителството прие изменения в 
Наредбата за определяне на критериите за 
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, 
съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В тях се 
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включват землища на населени места в планински райони и 
райони с ограничения, различни от планинските. 

Направена е промяна 
в списъка със 
землища, попадащи в 
обхвата на 

планинските 
необлагодетелствани 
райони поради 
извършени промени 
в административно-

териториалното 
устройство (АТУ) в България и използване на съвременните 
граници на ниво LAU2. Измененията включват актуализация на 
териториалния обхват на необлагодетелстваните райони, 
различни от планинските, извършена във връзка с чл. 32 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Предложените промени засягат пряко кандидати по мярка 13 
„Плащания за райони с природни или други специфични 
ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г., които получават плащания за площ в обхвата на 
необлагодетелстваните райони. 

Източник: Sinor.BG 

1/3 от пчелните семейства в 
България се отглеждат по 
биологичен начин 

 
 1/3 от 

пчелните 
семейства в 
България се 
отглеждат по 

биологичен 
начин. През 
2018 г. 
увеличението 

е било с 5%, което е двойно в сравнение с предходната година. 
Това каза Слави Кралев, директор на дирекция „Биологично 
производство“ в Министерство на земеделието, храните и 
горите по време на международна конференция на тема 
„Биологичното земеделие в България“. 

203 т биологичен мед са произведени в България през 2018 г. 
Количеството е с 557 т по-малко в сравнение с 2017 г. и 
представлява 14,81% от общото количество мед произведено в 
страната. 
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През 2020 г. няма да се подпомагат пчелни семейства, животни 
и площи, които са в период на преход. 

Слави Кралев посочи още данни за биологичното 
животновъдство в страната. Най-голям е броят на овцете – 
23 363, което представлява 1,75% от поголовието в страната. 
Говедата са 11 359 на брой или над 2% от общия брой говеда. 

Ръст с 2% през периода има и при постоянните ливади и пасища, 
които са 40 000 ха. С 20% повече трайни насаждения отглеждат 
стопаните и площите са нараснали до 38 000 ха. 

Източник: Агрозона 

Чавдар Маринов: Биосекторът с 
приоритет по всички мерки в 
новата ОСП! 
Стратегията за развитие на биологичното производство до 2027 
г, изработена от Земеделското министерство, заедно с бранша, 
ще бъде залегната в Националния стратегически план за Общата 
селскостопанска политика. Това каза на Форум за биологичното 
земеделие в България заместник министърът на земеделието, 
храните и горите Чавдар Маринов. “Многогодишната финансова 
рамка все още не е подписана, но биопроизводство ще бъде във 
фокуса на водените от нас политики, ще се дава приоритет по 
всички мерки за биологичните производители”. 
 

Франция и Германия са си поставили до 2020 г. да са с 
20%  биоземеделие, до 2030 - 30 % биопроизводство. Въпреки че 
България е далеч от водещите страни в биосектора -  3 - 3,2 % е 
делът на биологичното растениевъдство и 2 - 2,7% на биологично 
животновъдство, според Маринов с предприетите мерки тези 
резултатити много бързо ще се удвоят: “Предприели сме 

абсолютно адекватни 
мерки по отношение на 
контрола и мониторинга на 

биологичното 
производство. Българският 
биопазар е нов и малък , но 
за сметка на това се развива 
изключително бързо”, 

посочи Маринов.  
 
Сектор Биологично земеделие е сред най-бързо развиващите се 
сектори и е с най-голямо влияние за запазване на 
биоразнообразието, посочи по време на конференцията проф. 
Христина Янчева, ректор на АУ Пловдив.  
 
6350 са регистрираните биооператори В България през 2019 
година, каза Слави Кралев от Дирекция Биологично 
производство в МЗХГ. 
 
Източник: Agroclub.BG  
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

„Кукеровден“ и „Паликош“, село 
Кости 

 
Само в 

странджанските 
села Кости и 

Бродилово този 
празник се 
проявява в най-

автентичната си форма  – “бял кукер”, т. е. без маска, с открито 
лице. Според местните хора и фолклорните специалисти 
основните елементи в ритуала се приближават максимално до 
древните магически обредни действия, олицетворяващи 
пролетното възраждане и оплождане на природата, както и 
прогонването на „злите сили“, събрани през мрачния зимен 
период. 
Кога: 22  февруари 
Къде: с. Кости, община Царево 
 
 
 

V фолклорен празник “Греяна 
ракия и зелева чорба от 
старовремската софра” 

 
Читалището в Бабово организира V-
ти фолклорен празник “Греяна 
ракия и зелева чорба от 
старовремската софра”. Ще има 
конкурси за “Най-блага греяна 
ракия”, „Най- вкусна зелева чорба”, 
”Най-автентична старовремска 
софра”. От греяната ракия трябва да 
се представи поне 300 мл., а от 
зелевата чорба поне 1 литър. Няма 
правила за презентацията им. Всеки 
участник представя автентична 
софра от своя край,която може да е 

делнична или празнична,без ограничение за кой празник е. 
 
Кога: 22  февруари 
Къде: с. Бабово 
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Празник на сланината и греяната 
ракия, Априлци 

В Априлци  – в центъра на града, 
се провежда ежегодният 
Празник на сланината и греяната 
ракия. Идеята на фестивала е да 
запази традициите чрез 
представяне на типичните за 
района печена сланина и греяна 
ракия на фона на народни 
песни, хора и хумор.  Празникът 
въплъщава в себе си пъстротата 

на селския бит и култура, превърнал се е в традиция в това райско 
кътче в сърцето на Стара планина. 
 
Кога: 22  февруари 
Къде: центъра на  с. Априлци 
 

 

 

 

 

 

 

ІV Национален фестивал „Празник 
на любовта и виното“, Елин Пелин 

Предстои четвърти фестивал на старата градска и шлагерна песен в 
Елин Пелин. В почивните дни около празника на влюбените се 
провежда Национален фестивал „Празник на любовта и виното“ в 
салона на НЧ „Елин Пелин 1896“ гр. Елин Пелин. В него участват групи 
от цялата страна, като жури определя наградените. 

Кога: 22  февруари 
Къде: Елин Пелин 
 




