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БРЮКСЕЛ↓ 

Европейският съюз и 
Обединеното кралство 
започват преговори след 
Брезкит 

 
Европейският съюз 
и Обединеното 
кралство започват 
днес преговори с 
цел да установят 
отношенията си 
след Брезкит. 
Дискусиите ще 

бъдат съсредоточени върху търговските отношения и 
стандартите, които двете страни ще трябва да спазват в областите 
земеделие, сигурност, транспорт, енергетика, рибарство и 
сътрудничество между органите на вътрешния ред, предава AFP. 

Преговорите се провеждат в Брюксел от двата екипа на Мишел 
Барние за Европейския съюз и Дейвид Фрост за Обединеното 
кралство. Двете страни вече си отправиха взаимно обвинения за 

това, че не спазват договорености, постигнати неофициално още 
през миналата година. 

Преговорите се провеждат точно месец, след като Обединеното 
кралство напусна Европейския съюз. Целта на преговарящите е, 
до края на 2020 г. да договорят условията на раздялата. 

Преходният период, в който Обединеното кралство ще търгува с 
ЕС както преди Брекзит, завършва на 31 декември. Въпреки че 
министър-председателят Борис Джонсън имаше право да удължи 
този срок, той не го направи. 

Източник: Агрозона 

След провала на преговорите 
между лидерите на ЕС на 20-21 
февруари за Многогодишната 
Финансова рамка (МФР) за 
2021-2027 г. 
„Предлаганите промени са недостатъчни за Парламента“, който 
припомня, че няма да даде съгласието си за МФР без 
задоволителна реформа. Предложението на г-н Мишел 
предвижда налог върху пластмасите и част от приходите от 
Европейски пазар на въглеродни емисии. Последният работен 
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документ на Комисията обаче се отнася само за налога върху 
пластмасата. 

Германия се противопостави на създаването на нов собствен 
ресурс въз основа на част от приходите на Европейския пазар на 
въглеродни емисии. В допълнение, документът на Комисията 
предвижда механизъм за налог върху пластмасата, за да се 
избегне „прекалено регресивно“ въздействие върху 
националните вноски. С други думи, система за пречка на най-
бедните страни да плащат твърде много от този данък. 

 

Всеки ще трябва да премине към МФР 2021-2027. Ако няколко 
държави членки не променят позициите си, ще имаме сериозни 
проблеми“, предупреди Герт Ян Коопман, генерален директор 
(ГД“ Бюджет“) в сряда, 26 февруари в Брюксел. Изправен пред 
безизходица в преговорите, по- специално поради нестабилната 
позиция на четирите „умерени“ страни (Нидерландия, Дания, 
Швеция, Австрия), генералният директор на ГД „Бюджет“ все пак 
иска да бъде „оптимист“: 

„Историята на тези преговори показа, че в крайна сметка се 
постига споразумение“. Той се надява, че другите сценарии, 
различни от компромис, няма да се случат: „Независимо дали 
сте „умерен“ или „приятел на сближаването“, всичко това са 
много лоши сценарии“. Г-н Коопман категорично подчерта, че ЕС 
вече изостава в процеса на създаване на новата МФР. В 
допълнение към Регламента за МФР са необходими правни 
инструменти за изпълнение на програмите. „Тези правни 
инструменти зависят от резултата от преговорите за МФР.“ 

За сближаването държавите членки все още трябва да 
представят своите „оперативни програми“, които след това 
трябва да бъдат одобрени от Комисията. Но този процес отнема 
време. Съществува риск за 2021 г. да бъде година без 
необходимите правни инструменти за някои програми“, 
предупреди Герт Ян Коопман. Европейският парламент поиска 
от Комисията да представи спешно регламент за разширяване на 
правната основа. Г-н Коопман припомни, че тъй като този 
„едногодишен мини пакет за МФР“ също ще трябва да включва 
решение за собствени ресурси (в противен случай отстъпките ще 
изчезнат от 1 януари 2021 г.), „всички теми ще бъдат на масата“. 
Следователно ще бъде трудно да се постигне съгласие за този 
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мини пакет по МФР в рамките на няколко месеца. Г-н Kooпман 
се противопостави срещу по-нататъшно намаляване на 
финансирането на нови програми. 

Той отбеляза, че страните са били много активни миналата 
седмица и че „за много държави членки националните 
парламенти и националното обществено мнение са много 
важни“. Комисията подчерта необходимостта от осигуряване на 
нови „свежи“ собствени ресурси, дори в „малки размери“, за да 
се облекчи натискът върху националните вноски. „Мисля, че с 
10% от бюджета на ЕС, финансиран от собствени ресурси, това би 
променило динамиката на бюджетните преговори, заяви г-н 
Kooпман. 

Източник: osp.bg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изнесли сме 3,6 млн. т 
пшеница от началото на сезона 
От началото на пазарния сезон България е изнесла 3,6 млн. тона 
пшеница. За ЕС са отишли 1,87 млн. тона, докато за трети страни 
1,72 млн. т. По оперативна информация, общият ресурс с който 

страната 
разполага към 
28 февруари за 

реколта 
2019/2020 г. е в 
размер на 6 
573 676 тона. 
От тях 
произведените 
количества са 6 
159 076 тона, 
вносът е 14 600 
тона, а 

преходният 
остатък от реколта 2018/2019 г. – 400 000 тона. 

Общото потребление на пшеница е 4 675 872 тона, от тях: за 
потребление в страната са отишли 1 075 200 тона и напуснали 
количества в размер на 3 600 672 тона. Запасите от пшеница по 
оперативна информация към 28 февруари се оценяват на 1 897 
804 тона. 
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Намаление имаше през изминалата седмица в средната цена на 
хлебната пшеница от 342 лв./тон на 339 лв./тон. Средната цена 
за месец февруари 2020 г. е на ниво от 342 лв./тон, което е със 
7% по-ниско спрямо същият месец на 2019 г. от 368.50 лв./тон. 
Намаление имаше и в средната цена на фуражната пшеница от 
328 на 324 лв./тон. 

ФОБ цената на френската пшеница Руан бе в диапазон 185-191 
евро/тон, а през предходната седмица се движеше между 189-
190 евро/тон. Украинската пшеницата с 11.5% протеини имаше 

спад в цената и се движеше в диапазон 212-215 щ.д./тон, при 
217-218 щ.д./тон за предходният период. Същата ситуация бе и 
при цената на пшеницата с 12.5% протеини, която бе в диапазон 
214- 219 щ.д./тон, а през предходната седмица бе в диапазон 
220-222 щ.д./тон. Украинската фуражна пшеница се движеше 
между 209-212 щ.д./тон, при 215-216 щ.д./тон за предходната 
седмица. Цената на Руската пшеница с 12,5%, бе в рамките на 
215-220 щ.д./тон, при 219- 220 щ.д./тон за предходният период. 

Източник: Агрозона 

ЕК предлага Европейски 
законодателен акт за климата 
и провежда консултации 
относно Европейския пакт за 
климата 
Определяне на облика на Европейския пакт за климата и 
бъдещите политики 
„Наред с правителствените политики и нормативната база, 
всички сектори на обществото и икономиката ще участват в 
прехода към неутрален по отношение на климата Европейски 
съюз.“ 

„Днес предприемаме решителни стъпки към превръщането на 
ЕС в първия неутрален по отношение на климата континент до 
2050 г. Законодателният акт за климата е правното изражение 
на политическия ни ангажимент и ни поставя необратимо на 
пътя към по-устойчиво бъдеще. Той е в сърцето на Европейския 
зелен пакт. Той предлага предвидимост и прозрачност за 
европейската промишленост и инвеститорите. Той задава също 
посоката на нашата стратегия за екологичен растеж и 
гарантира, че преходът ще бъде постепенен и справедлив.“, 
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия 
(ЕК).  
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Поради това ЕК съобщава, че започва обществена консултация 
по новия Европейски пакт за климата — широка инициатива, 
която ще предостави на гражданите и заинтересованите страни 
на възможност да представят мнението си и да се включат в 
планирането на нови действия в областта на климата, да 
споделят информация, да стартират масови дейности и да 
покажат добри решения, които могат да бъдат полезни за други. 

Обществената консултация ще продължи 12 седмици. 
Коментарите по нея ще бъдат използвани при подготвянето на 
Европейския пакт за климата, който ще бъде стартиран преди 
конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу 
през ноември 2020 г. (COP26). 

 

ЕК официално започна работа с публикуването на 
първоначалните оценки на въздействието на бъдещия 
Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите и 
прегледа на Директивата за енергийното данъчно облагане — 
другите два важни инструмента на политиката в рамките на 
Европейския зелен пакт. В допълнение, Колегиумът на 
членовете на Комисията прие предложение да се определи 
2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт, което 
подчертава ползите за климата от увеличаването на превоза на 
пътници и товари по железопътната мрежа. 

С Европейския законодателен акт за климата ЕК предлага 
правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови 
газове до 2050 г. Институциите на ЕС и държавите членки (ДЧ) са 

колективно обвързани да предприемат необходимите мерки на 
равнище ЕС и на национално равнище за постигане на целта. 

Законодателният акт за климата включва мерки за 
проследяване на напредъка и съответното адаптиране на 
действията на основата на съществуващите системи, например 
процеса на управление на националните планове в областта на 
енергетиката и климата на ДЧ, редовните доклади на 
Европейската агенция за околна среда и най-новите научни 
данни относно изменението на климата и неговите последици. 
Напредъкът ще се оценява на всеки пет години в съответствие с 
глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение. 

Законодателният акт за климата очертава също пътя за 
постигане на целта за 2050 г. 

 Въз основа на цялостна оценка на въздействието ЕК ще 
предложи нова цел на ЕС за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. Законодателният акт за 
климата ще бъде изменен след приключване на оценката 
на въздействието. 

 До юни 2021 г. ЕК ще направи преглед и при 
необходимост ще предложи изменения на всички 
съответни инструменти, за да се постигне допълнително 
намаляване на емисиите до 2030 г. 

 ЕК предлага да се установи общ курс на ЕС за периода 
2030-2050 г. за намаляване на емисиите на парникови 
газове, с чиято помощ ще се отчита напредъкът и ще се 
осигурява предвидимост за публичните органи, 
предприятията и гражданите. 
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 До септември 2023 г. и на всеки пет години след това ЕК 
ще прави оценка на съгласуваността на мерките на 
равнището на ЕС и на национално равнище с целта за 
неутралност по отношение на климата и с курса за 
периода 2030—2050 г. 

 На ЕК ще бъде предоставено правомощието да отправя 
препоръки към ДЧ, чиито действия не са съгласувани с 
целта за неутралност по отношение на климата, а ДЧ ще 
бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези 
препоръки, или, ако не го направят — да представят 
обосновка. ЕК може също така да преразглежда курса и 
мерките на равнището на Съюза предвид тяхната 
пригодност. 

 От ДЧ ще се изисква също така да разработят стратегии за 
адаптиране с цел укрепване на устойчивостта и 
намаляване на уязвимостта към последиците от 
изменението на климата. 

Източник: ruralnet.bg 

ЕС стана най-големият 
износител на свинско месо в 
света 
Европа се превърна в основен играч на световния пазар на 
свинско месо, увеличавайки обема, изнесен през последните 10 
години, от 20% от глобалното търсене на внос до 41%. 
Търговските войни между САЩ и нейните северноамерикански 

съседи, както и напрежението с Китай, блокираха възможността 
американското свинско месо да увеличи дела си от 33% на 
световния пазар, според канадския съвет за свинско месо. 

Дори Канада, един от важните доставчици на свинско месо на 
китайския пазар, не се представя много добре в новия 
геополитически климат, създаден от администрацията на Тръмп. 
Много повече, почти половин година вносът на канадско свинско 
месо беше забранен в Китай и началото на 2020 г. не показва 
никакви признаци за облекчение за индустрията. 

През 2010 г. Канада доставя 20% от световния внос. През 2019 г. 
този дял е спаднал до едва 15% от световния внос. Загубите за 
страната са изгубването на широкомащабни дялове на всички 
основни пазари, с изключение на Китай и Мексико. 

„Интересното е, че въпреки масовия растеж на производство в 
САЩ, те осигуряват около една трета от световното търсене през 
2010 г. и приблизително същото през 2019 г. ЕС беше големият 
световен лидер в износа, тъй като тонажът му се удвои. Той 
осигури 29% от световното търсене на внос през 2010 г. и 41% 
миналата година „, коментира Кевин Гриеър, анализатор на 
пазара и консултант в последния доклад за канадския пазар на 
свинско месо. През 2019 г. канадските производители на свине 
са загубили 5,46 долара на прасе, първата половина на годината 
бележи положителен марж от $ 3.90. През януари 2020 г. 
загубите са от $ 29.41 за готово прасе. 
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„Изглежда, че с развитието на северноамериканската 
промишленост все повече и повече се ръководи износът, 
променливостта се увеличава. Особено  за производителя. Това 
изглежда е част от тласъка към все по-голяма интеграция – 
поставянето на свинско месо като център за печалба и 
свиневъдството като разходен център „, заявява Боб Фрейзър, от 
Продажби и услуги в Genesus Inc. 

Междувременно за производството на свинско месо в ЕС 
предстои още една година с големи обеми на износ за Китай, тъй 
като се очаква дефицитът на свинско месо в страната да достигне 
почти 5 милиона тона поради ситуацията с АЧС. 

Източник: Агрозона 

У НАС ↓ 

Подадени са 193 проекта по 
схемата инвестиции в 
растениевъдството 

Подадени са 193 
проекта за близо 15 
млн. лв. (14 923 319 
лева) по схемата 
„Помощ за 
инвестиции в 
материални активи в 

земеделски 
стопанства, свързани с 

първично производство на растениевъдна земеделска 
продукция“. Приемът беше осъществен в периода от 3 
февруари до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“. 

От общо подадените 193 проекта, 160 са на овощари и 
градинари, 28 на зърнопроизводители, а 5 са на стопанства, в 
които се отглеждат гъби, боб и леща. 71 от проектите 
включват инвестиции за изграждане на съоръжения за защита 
от слана и градушки с общ размер на заявеното подпомагане 
от 5 376 214 млн. лв. 
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Финансовата подкрепа по схемата покрива част от разходите 
за закупуване на машини за пакетиране, линии за подготовка, 
охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. 
С решение на Управителния съвет на фонда бюджетът за 2020 
г. по схемата за инвестиции в растениевъдството е увеличен 4 
пъти в сравнение с миналата година и е в размер на 18,6 млн. 
лв. Разширен е и обхватът на помощта. За първи път стопаните 
могат да кандидатстват за съоръжения за защита от слана и 
градушки. 

Общият бюджет по схемата е оптимално разчетен и ще бъде 
достатъчен за всички, отговарящи на условията, заявления за 
приема през 2020 г., както и за поетите ангажименти по 
сключени договори от приема през 2019 г. 

Подадените заявления подлежат на проверка за допустимост 
въз основа на  определените по схемата условия и 
изисквания, както и утвърдените лимити и пределни цени. 

Източник: МЗХГ 

 

 

 

ДФЗ: Слоят „Площи, допустими 
за подпомагане” за Кампания 
2019 вече е готов 

 

В Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие” е 
визуализиран окончателният слой „Площи, допустими за 
подпомагане“ за Кампания 2019, сообщават от ведомството. В 
публичната част на системата всеки стопанин може да се 
запознае с обхвата на специализираният слой. Посредством 
личните си профили в системата, регистрираните земеделски 
стопани, които са подали възражения от 02 до 13 декември 2019 
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срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, 
през следващата седмица ще могат да се информират в детайли 
(за всеки парцел) за резултатите от тяхното разглеждане, 
допълват от ДФЗ. 

На база данните от окончателния слой ПДП, след извършване на 
задължителните кръстосани проверки на подадените през 2019 
заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна 
оторизация по схемите и мерките на площ за миналогодишната 
кампания. 

При необходимост Разплащателната агенция ще извърши 
корекции в направените до момента плащания по схемите и 
мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще 
бъдат изплатени на земеделските стопани, на които 
първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при 
които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се 
предприемат стъпки за нейното възстановяване. 

Източник: Агрозона 

 

 

Устойчивото производство на 
храни става тема на браншови 
дебат 

Министерство на 
земеделието, храните и 
горите организира 
първото широко 
обсъждане с бранша на 
тема „От фермата до 
трапезата – устойчиво 
производство на 
храни“. По време на 
срещата ще бъде 

представена информация за пътната карта за Стратегията от 
фермата до трапезата, която ще бъде публикувана в края на 
месец март. Основната цел е провеждането на публичен дебат с 
възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за 
устойчиво производство на храни и изпълнение на целите, 
заложени в Зелената сделка. Поканени са организации от 
хранително-вкусовия бранш, растениевъдство и 
животновъдство. Желаещите да вземат участие в срещата могат 
да се регистрират тук.  Събитието ще се проведе на 10 март 2020 
г. от 9:00 ч. в гр. София, зала „Рубин“, хотел Рамада. 

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

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 подобрена. За онези идеи, които Комисията не 
възприеме, експертите ще публикуват обяснение защо. 

Източник: Агрозона 

193 проекта по схемата за 
инвестиции в 
растениевъдството са 
подадени в приема през 2020 
г. 
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в периода на 
прием 3- 28 февруари 2020 г. по схемата на държавни помощи 
„Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски 
стопанства, свързани с първично производство на 
растениевъдна земеделска продукция“ са подадени 193 проекта 
за близо 15 млн. лв. (14 923 319 лева). 

ДФЗ съобщава, че общият бюджет по схемата е оптимално 
разчетен и ще бъде достатъчен за всички, отговарящи на 
условията, заявления за приема през 2020 г., както и за поетите 
ангажименти по сключени договори от приема през 2019 г. 
Подадените заявления подлежат на проверка от ДФЗ за 
допустимост въз основа на определените по схемата условия и 
изисквания, както и утвърдените лимити и пределни цени. 

 

От данните на ДФЗ става ясно, че от 
общо подадените 193 проекта: 

 160 са на овощари и 
градинари 
 28 на зърнопроизводители 
 5 са на стопанства, в които се 
отглеждат гъби, боб и леща 
 71 от проектите включват 
инвестиции за изграждане на 

съоръжения за защита от слана и градушки (с общ размер 
на заявеното подпомагане от 5 376 214 млн. лв.) 

Финансовата подкрепа по схемата покрива част от разходите за 
закупуване на машини за пакетиране, линии за подготовка, 
охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. 

С решение на Управителния съвет на ДФЗ бюджетът за 2020 г. по 
схемата за инвестиции в растениевъдството бе увеличен на 18,6 
млн. лв. а обхватът на помощта бе разширен и за първи път 



11 
 

стопаните могат да кандидатстват за съоръжения за защита от 
слана и градушки. 

Източник: ruralnet.bg 

МЗХГ определи състава на ТРГ 
за разработване на 
Стратегическия план за ОСП 
2021 – 2027 

 
Със Заповед на 
министъра на 

земеделието, 
храните и горите 
№ РД 09-216 от 
26 февруари 
2020 г. е 

сформирана тематична работна група (ТРГ) за разработване на 
Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони за програмен период 2021 – 2027 (СП 2021-2027). 

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния 
Кръстева е председател на ТРГ, а заместник- председател на ТРГ 
е д-р Лозана Василева, зам.-министър на на земеделието, 

храните и горите. Съставът на ТРГ включва 85 членове; 105 
резервни членове и Секретариат от 5 експерта от Дирекция 
„Развитие на селските райони“ на министерство на на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ). 

Съгласно заповедта, сформираната ТРГ работи до официалното 
одобрение от Европейската комисия на СП за програмен период 
2021 – 2027, а контролът по изпълнението на заповедта ще бъде 
упражняван лично от министър Танева. 

МЗХГ сформира ТРГ за разработване на СП 2021-2027 в 
изпълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на Министерския съвет 
от 2019 г. за разработване на стратегическите и 
програмните документи на Република България за управление 
на средствата от фондовете на Европейския съюз за 
програмния период 2021-2027 г. В тази връзка през 2019 г. МЗХГ 
публикува следните покани за избор на представители на 
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна 
дейност (ЮЛНЦ-ОД) в ТРГ за разработването на СП 2021-2027. 

 Съобщение от 31.10.2019 г. за обявяване на покана за 
участие в избор на представители на ЮЛНЦ-ОД в ТРГ за 
разработване на СП за програмен период 2021-2027 

 Покана от 25.07.2019 г. за участие в избор на 
представители на ЮЛНЦ-ОД в ТРГ за разработване на СП 
за програмен период 2021-2027 

Източник: ruralnet.bg 
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Стопаните кандидатстват по 
три схеми за държавна помощ 
от 9 март 

 
От 9 март ДФ „Земеделие“ 
отваря приема по 3 схеми за 
държавна помощ - „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)“, „Помощ за сертифициране 
на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта 
GLOBALG.A.P.” и „Помощ за компенсиране разходите на 
земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по 
„Национална програма от мерки за контрол на почвени 
неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. 

    Приемът на заявления по схемата за борба с доматения молец 
ще продължи до 30 септември. За настоящата година бюджетът 
по това направление е 500 хил. лева. Размерът на субсидирането 
ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и 

средства за борба с вредителя, не може да надхвърля сумата от 
2500 лв./хектар с ДДС. 

    Документи по схемата за сертифициране на стопанствата по 
стандарта GLOBALG.A.P. ще се приемат до 30 септември. УС на 
ДФ „Земеделие” разпредели 100 000 лева по схемата. 
Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, 
както и към признати групи или организации на 
производителите плодове и зеленчуци. 

    Производителите на картофи могат да кандидатстват за 
подпомагане за борба с вредителите до 15 май. Финансовият 
ресурс по схемата е 1,8 млн. лева за 2020 г. От подкрепата могат 
да се възползват малки и средни предприятия – земеделски 
стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. 

    Земеделските производители могат да кандидатстват по трите 
схеми в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Указанията са 
публикувани на сайта на ДФЗ. 

Източник: ДФЗ 
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Зам.-министър д-р Лозана 
Василева: Близо 132 млн. лв. са 
изплатени на бенефициенти по 
мярка 6 от ПРСР 2014-2020 г. 
Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 
„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за 
развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. 
По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 
стопани“ от мярка 6 са сключени общо 2108 договора по двата 
приема. Договорени са 103 млн. 071 хил. лв. и са изплатени над 
77 млн. 641 хил. лв. Това съобщи заместник-министърът на 
земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева в с. Певец, 
Община Търговище, по време на събитие от кампанията „Супер 
фермер“. Тя уточни, че от края на месец февруари е увеличен 
бюджетът по подмярка 6.1 с допълнителни 12,9 млн. лв. По този 
начин се създава възможност за сключване на над 260 нови 
договори. Подпомагането, което ще получи всеки един от тях, е 
в размер на 25 хил. евро. 

По думите й, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 
малки стопанства“ от мярка 6 са сключени 1907 договора. 
Договорени са 55 млн. 946 хил. лв. и са изплатени  54 млн. 320 
хил. лв. 

Д-р Лозана Василева, обобщи, че в първия етап на кампанията 
„Супер фермер“, организирана от МЗХГ и МОН, повече от 330 

ученици от 20 професионални гимназии са посетили 
стопанствата на 25 бенефициенти по ПРСР (2014-2020 г.), от 13 
области на страната. Те се обучават в направленията-фермер, 
механизатор на селскостопанска техника, агроекология и 
имаха  възможност да се запознаят отблизо с дейността на 
различни земеделски производители. 

 

„И през втория етап на инициативата, учениците от 
Професионалните земеделски  гимназии в страната, 
ще  продължат да посещават стопанства на земеделски 
производители, бенефициенти по ПРСР (2014-2020 г.). Целта 
е  младите хора да се запознаят  отблизо с дейността им. 
Посещенията ще са съобразени с основаните етапи и 
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цикличността при отглеждането на земеделските култури“, 
посочи зам.-министър Василева. 

Тя призова учениците да споделят впечатления, както и да дадат 
своите идеи за стартиране на бизнес в областта на земеделието, 
в обявения конкурс, който се провежда под наслов „Моето 
стопанство“. В него могат да участват учениците, обучаващи се 
по специалности от професионално направление 
„Растениевъдство и животновъдство“ от XI и XII клас. 

Зам.-министър Василева и зам.-министърът на образованието и 
науката Таня Михайлова, заедно с ученици от Професионалната 
гимназия по земеделие, гр. Търговище, посетиха стопанството на 
Антон Василев, бенефициент по ПРСР /2014-2020 г./, в 
направление „Растениевъдство“. Той е агроном и е един от 
добрите примери, за това, че завършването на средно 
земеделско  образование, става и негова професия в живота. 

“Радвам се, че сме в стопанството на един възпитаник на 
професионална гимназия, който след това е надградил своето 
образование и сега може да покаже на учениците, че да 
си  „Супер фермер“ зависи от теб самия”, подчерта заместник-
министър Михайлова. 

През втория учебен срок ще бъдат посетени стопанствата на 
повече от 70 бенефициенти по Програмата. Общият брой на 
учениците, които ще се включат в практиката е повече от 750 от 
близо 40 професионални гимназии. Те са от направленията – 
фермер, техник на селскостопанска техника, механизация, 
агроекология, животновъд и др. 

Стопанствата развиват дейност основно в следните области: 
отглеждане на трайни насаждения (сливи, кайсии, шипка, орехи, 
круши, бадеми, лешници и др.), животновъдство (овцеферми, 
кравеферми и др.) и селскостопанска техника. 

Кампанията „Супер фермер“ съвпада и с политиката на МОН за 
насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за 
подобряване капацитета на образователните институции и на 
работодателите за организиране и създаване на устойчиви 
партньорства за гарантиране на качеството на обучението. 

На събитието присъстваха областният управител на Търговище 
Митко Стайков и кметът на града д-р Дарин Димитров. 

Източник: МЗХГ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Национален събор на 
маскарадните игри 
„Добруджански кукери“ 

 
В истински празник се 
превръща Областният 
събор „Добруджански 
кукери“ в тутраканското 
село Варненци. 

Организира се от община Тутракан и НЧ „Светлина – 1904 г.“ и в 
него се включват кукерски групи от България и Румъния. 

Съборът е част от Културния календар на община Тутракан и 
има състезателен характер. Провежда се на две години. 

 
Кога: 07 март 
Къде: с. Варненци 
 

Тодорова кушия, Златоград 

 
В представите на древните българи Тодоровден е един от 
пролетните празници, свързан със здравето на конете. На този 
ден се организират надбягванията с коне – т.нар. кушии. Всяка 
година по случай празника в Златоград организират игри и 
надбягвания с коне. Празникът се отбелязва винаги в първата 
събота на Великденските пости. Известен е и с 
имената Тудорица и Конски Великден. Според народните 
вярвания на този ден светецът обличал девет кожуха и отивал 
при Бога да проси за лято. В иконографията е представен 
като ездач на бял кон и змееборец. 

В Етнографски археологически комплекс ще се проведе 
традиционна кушия (надбягване с коне, мулета, магарета). 
Празникът няма да мине без народни песни и танци, скара и 
вино на открито. 

Кога: 07 -08 март 
Къде: Етнографски- археологически комплекс, Златоград 




