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БРЮКСЕЛ↓ 

5 основни цели ще има 
стратегията „От фермата до 
трапезата“ 

 
5 основни цели 
ще има новата 
стратегия на 

Европейската 
комисия „От 
фермата до 
трапезата“, става 

ясно от документ, с който разполага euractiv.com. От него става 
ясно, че остават старите цели като намаление на химическите 
торове и пестицидите, докато новите цели са свързани с 
внимателната употреба на антимиокробни препарати за 
селскостопанските животни, увеличаване на размера на 
площите с биологична продукция, както и справянето с 
проблема с наднорменото тегло. 

Стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъде посветена на 
това, селскостопанските практики да бъдат направени по-

устойчиви и ще включва цялата интегрирана политика по 
веригата на производството и доставката на храни. 

В стратегията са посочени специфични действия за това как ще 
бъдат постигнати целите на политиката, както и срокове за 
постигането им. 

Първата цел, която еврокомисаря по здравеопазване Стела 
Кириакидес вече обяви, включва намаляване с определен 
процент на използването на синтетични химически пестициди 
между 2017 и 2030 година. Процентът обаче все още не е 
посочен, но това ще бъде „задължителна цел, с ясна правна 
основа“, която ще наложи предефинирането на съществуващите 
закони на ЕС, включително хармонизирания показател за риска, 
установен съгласно Директивата за устойчива употреба (SUD). 

Наскоро Сметната палата на ЕС излезе със становище, че е 
необходимо да се разработят по-добри показатели за риска от 
употребата на пестициди в земеделието, тъй като използваните 
в момента не се използват ефективно, за да се установи как, къде 
и кога се използват пестициди. 

С цел да постигне целта за намаляване на пестицидите, 
Европейската комисия подготвя ново законодателно 
предложение, което се очаква да подобри приложението на 
Интегрираното управление на пестицидите. „От фермата до 
трапезата“ ще включва законодателни действия и че ще има 
конкретни цели за намаляване както на риска, така и на 
използването на пестициди. 

Източник: Агрозона 
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 Европейският пазар за 
продукти за борба с 
вредителите ще достигне $6.2 
млрд. до 2025 г. 

 
Пазарът за продукти за борба с вредителите в Европа ще 
достигне $6.2 млрд. до 2025 г. Колебанията в климатични 
условия, лесният достъп до продукти и услуги за борба с 
вредителите, както и наличието на голям брой регулаторни 
органи и водещи компании на пазара за продукти за борба с 
вредителите, стимулират растежа на европейския пазар. 

Комбинираният годишен темп на растеж на пазара на тези 
продукти в Източна Европа се очаква да постигне най-висок ръст 
със 7,6% в периода от 2018 г. до 2025 г. От друга страна, се смята, 
че сегментът от гризачи представя най-бързия CAGR от 7,6% от 
2018 г. до 2025 г. 

Пазарът за продукти за борба с вредителите в Европа възлиза на 
$3.8 млрд. през 2017 и се очаква да достигне $6,2 млрд. до 2025, 
а комбинираният годишен темп на растеж  ще достигне 6,1% от 
2018 до 2025, се казва в анализ на Allied Market Research. 

Като пречки за развитието на този пазар се смятат опасните за 
здравето химикали, свързани с борбата с вредителите. От друга 
страна последователното разработване на продукти и пускането 
на продукти ще отвори нови възможности през следващите 
години. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 

Пост в Брюксел разедини 
бранша 
Всички организации от земеделието и преработвателната 
индустрия, с изключение на единици подкрепиха кандидатурата 
на Таня Дъбнишка за представител на страната в Европейския 
икономически и социален комитет 

 

30 организации от „НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОРУМ – ОСП 
след 2020“ издигат кандидатурата на Таня Дъбнишка за 
представител на България в секция „Земеделие, развитие на 

селските райони, околна среда“ (NAT) от ІІІ група на ЕИСК- 
„Многообразие Европа“. Предложението вече е изпратено до 
земеделския министър Десислава Танева. В него се посочва, че е 
необходимо страната ни да излъчи нов представител в тази 
секция, който да работи активно с българската земеделска 
общност, с представителите на хранително-вкусовия сектор и със 
заинтересованите страни в развитието на селските 
райони. Нещо, което досега не се случваше, а представителят, 
който заемаше този пост – Диляна Славова беше абсолютно 
непозната и не общуваше по никакъв начин с българската 
земеделска общност. 

Писмото е подписано от почти всички асоциации и съюзи от 
земеделието и животновъдството. За Дъбнишка категорично 
застава Асоциацията на земеделските производители в 
България. Своята подкрепа са изразили всички асоциации от 
хранителната индустрия – хлебопроизводители, 
месопреработватели, както и преработвателите на плодове и 
зеленчуци. В областта на животновъдството зад общата 
кандидатура застават всички свиневъди, организирани в двете 
национални организации, Националния съюз на говедовъдите, 
птицевъдите, както и представителите на организациите, 
защитаващи интересите на биопроизводителите. Почти всички 
овощарски организации също подкрепят Таня Дъбнишка. 
Тютюнопроизводители, оризопроизводители и всички пчелари 
също подкрепят тази кандидатура. В него се посочва, че 
Дъбнишка е доказан професионалист, работещ в областта на 
сектор земеделие и развитие на селските райони над 15 години. 
През последните 6 години част от неправителствения 
земеделски сектор у нас, с работата си тя затвърди своя 
авторитет на активно ангажиран и компетентен професионалист, 
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допринасящ не само за развитието на сектора, но и за 
утвърждаването на ползотворни и трайни връзки сред 
браншовите организации. 

Междувременно стана ясно, че Националната асоциация на 
зърнопроизводителите е издигнала своя кандидатура за същата 
позиция. Типично по нашенски се демонстрира липса на 
единство при защита на важни национални каузи в земеделието. 
Предложението е за Наталия Тодорова, бивш изпълнителен 
директор на асоциацията, която в момента е в отпуск по 
майчиство, а от сайта на НАЗ се вижда, че публикациите, 
свързани с нейната дейност са от периода 2012-2017 година. 
Наталия Тодорова е добър професионалист в областта на 
зърнопроизводството, но за поста е необходим човек, който е 
запознат с проблемите в целия земеделски сектор, категорични 
са от НЗФ. 

Марияна Милтенова, която работи в сферата на 
зеленчукопроизводството също е сред кандидатите за ключовия 
пост. Нейното име е предложено от две градинарски 
организации, ангажирани само в този подотрасъл. 

Част от малките животновъдни организации пък подкрепят 
Людмила Тодорова, която е заемала тази позиция от 2007 до 
2010 година, но също не е известна за хората от бранша. 

За съжаление до момента организациите в земеделието отново 
не успяха да се обединят по тази изключително важна за бранша 
тема, коментират запознати с работата на аграрния сектор. 

Източник: Агрозона 

След седмица стартира прием 
по схемата за застраховане 

 
На 16 март т.г. ще бъде отворена за 
кандидатстване схемата за 
подпомагане „Помощ за 
съфинансиране на застрахователни 
премии при застраховане на 
селскостопанска продукция“. 
Земеделските производители ще могат 
да подават документи до 31 юли т.г., 
съобщават от ДФ „Земеделие” след 
проведен Управителен съвет. 
Бюджетът за държавната помощ за 

2020 г. е 1,5 млн. лв. Максималният размер на подкрепата, която 
може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от 
стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане 
e до 195 лв./ха., при размер на застрахователната премия от 300 
лв./ха. Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, 
издадени след подаване на заявление за кандидатстване. 
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в 
отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) 
на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът 
за изплащането на средствата е до 10 работни дни след 
сключване на договорите между земеделските стопани и Фонда. 
Целта на помощта е насърчаването на малки и средни 
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предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, 
зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн доброволно да 
застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични 
събития. 
Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са 
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат 
задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния 
бюджет. 

Източник: Агрозона 

Отпускат още над 30 милиона 
лева по ПРСР за детски 
градини и улици 
Още 12 общински детски градини на територията на различни 
населени места ще бъдат обновени по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., 
съобщиха от пресцентъра на министерството на земеделието, 
храните и горите. Допълнителните средства, които ще бъдат 
инвестирани в детските градини в селските райони, са в размер 
на близо 8,5 млн. лв. Общият размер на бюджета за този тип 
дейности е увеличен на близо 18,7 млн. лв., с който ще бъдат 
реновирани общо 33 детски градини. 

 

По същата подмярка още 20 общини ще получат финансиране за 
обновяване на уличната мрежа в селските райони, като за целта 
се отпускат допълнително 22 млн. лева. След увеличението 
общият размер на бюджета по втория прием на подмярката за 
този тип дейности става 141,3 млн. лв. 

По този начин ще се даде възможност на повече общини, 
кандидатствали по процедурата за обновяване, да получат 
финансиране по програмата. 

Източник: Sinor.bg 
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До 30 април 2020 г. се 
удължава срокът за вписване 
на тютюнопроизводителите в 
публичния регистър 

 
Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния 
регистър, съгласно Закона за тютюна, се удължава с един месец, 
до 30 април 2020 г., със заповед на министъра на земеделието, 
храните и горите Десислава Танева. Производителите се 
регистрират в регистъра всяка година до 31 март.  

Целта е да се даде възможност на по–голям брой земеделски 
стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, 
набавяйки си необходимия набор документи, като договори, 
правни основания и приемно – предавателни протоколи.  
В момента тече кампания за сключване на предварителни 
договори с търговски оператори за изкупуване на суров тютюн за 
стопанската 2020 г. 

Източник: МЗХГ 

ВАЖНИ нормативни новости за 
всички бенефициенти по ПРСР 
2014-2020, възложители по 
ЗОП 

 
В брой 19 на ДЪРЖАВЕН 
ВЕСТНИК от 06.03.2020 г. е 

обнародвано 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 
4 март 2020 г. за 
изменение и допълнение на 
Наредбата за посочване на 

нередности, 
представляващи основания за извършване на финансови 
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корекции, и процентните показатели за определяне размера 
на финансовите корекции по реда на Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския 
съвет от 2017 г. 

Промените са свързани с нередностите, съставляващи 
нарушения при възлагането на обществени поръчки до 
влизането в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, 
бр. 13 от 2016 г.) и пряко засягат всички бенефициенти по ПРСР, 
възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП. С промените се въвежда ново 
Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2, в което се определят видове 
нередности и съответстващи процентни показатели за 
финансови корекции. 

Запознайте се с пълния текст на НАРЕДБА за посочване 
на нередности, представляващи основания за извършване на 
финансови корекции, и процентните показатели за 
определяне размера на финансовите корекции по реда на 
ЗУСЕСИФ, съдържаща измененията и допълненията, 
публикувани в ДВ бр. 19 от 06 март 2020 г. 

Източник: ruralnet.bg 

 

 

Одобрен e окончателният слой 
„Площи, допустими за 
подпомагане” за Кампания 
2019 

 
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № 
РД 09-228 от 28.02.2020г. е одобрен окончателния 
специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) 
за Кампания 2019. Заповедта е публикувана в „Държавен 



8 
 

вестник“, брой 21 от 13 март 2020 г., в изпълнение чл. 33a, ал. 2 
от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

   Посредством личните си профили в Системата за електронни 
услуги на ДФЗ, регистрираните земеделски стопани, които са 
подали възражения от 2 до 13 декември 2019 срещу проекта на 
слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се 
информират за резултатите от извършеното разглеждане. 

    Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред 
съответния административен съд в 14 дневен срок от 
обнародването й. 

Източник: ДФЗ 

ДФЗ изплаща на 16 и 17 март 
субсидиите за обвързано 
подпомагане за плодове и 
зеленчуци за Кампания 2019 

ДФ „Земеделие“ ще преведе на 16 и 17 март 
субсидиите по схемите за обвързано подпомагане за плодове 
и зеленчуци за Кампания 2019 г. Ставките по седемте схеми 
на обвързаната подкрепа вече са ясни. Те са определени със 
заповеди на министъра на земеделието, храните и горите 
Десислава Танева. Техният размер е увеличен средно с 15 % в 
сравнение с подпомагането през 2018 г. Ръстът е вследствие 

на завишения контрол от страна на МЗХГ и ДФ ,,Земеделие“, 
чиято цел е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа 
без реална продукция.  

 
При 

схемата за 
обвързано 

подпомагане 
на домати, 

краставици, 
корнишони и 

патладжан 
до 30 ха е 

заложена 
ставка от 1 
361,01 лв./ха, 

а над 30 ха - 907,34 лв. Определеният размер на плащането за 
един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е 1 
942,72 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха - 1 295,15лв. на ха. 
Субсидията по схемата за моркови, зеле, дини и пъпеши е 
881,05 за първите 30 ха и 587,37лв./ха за всеки следващ над 
30 ха. Размерът на подпомагането за картофи, лук и чесън е 1 
351,36 лв./ха за първите 30 ха и 900,91 лв./ха за допустимите 
площи над 30-ия хектар. При обвързаното подпомагане за 
оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими 
площи и доказали необходимите добиви, ще получат по 13 
205,49 лева на ха. 

При подпомагането за плодовете от основната група е 
определена ставка от 1 820,85 лева за първите 30 ха, а над 30 
ха -1 213,90 лева. По схемата за обвързано подпомагане на 
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сливи и десертно грозде  ще се изплаща по 1 040,70 лв./ха за 
първите 30 ха и 693,80 лв./ха за всеки следващ. 

 
Източник: ДФЗ 

 

Биологично произведени 
продукти и био пчелен мед ще 
се предоставят по схемите 
„Училищен плод“ и „Училищно 
мляко“ от следващата учебна 
година 
Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се 
предоставят по схемите „Училищен плод“  и „Училищно мляко“ 
от следващата учебна 2020/2021 година. Това предвижда Проект 
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и 
на мляко и млечни продукти в учебните заведения -  ”Училищен 
плод” и „Училищно мляко“, която е качена за обществено 
обсъждане. По схемите ще се доставят биологични плодове, 
зеленчуци, млечни продукти и био пчелен мед в детските 
градини, училищата и центровете за специална образователна 
подкрепа. 

Продуктите трябва да се съхраняват, почистват, измиват, 
опаковат и доставят от обекти, регистрирани по Закона за 
храните. Млечните продукти трябва да са произведени от сурово 
мляко и да отговарят на Наредбата за специфичните изисквания 
към млечните продукти. Пчелният мед, който ще се доставя в 
учебните заведения, трябва да отговаря на изискванията на 
Наредбата за изискванията към пчелния мед. Той  трябва да се 
доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост. 

 

Измененията в 
Наредбата целят и 
стимулиране на 

родното 
производство.  Най-
малко 50% от 
доставяните плодове 
и зеленчуци 

задължително трябва да са произведени от български 
производители. Прецизират се разпоредбите, с които се 
гарантира качеството на продуктите чрез представяне 
на  сертификат за съответствие на качеството по отношение на 
плодовете и зеленчуците и чрез документ, доказващ, че 
млечните продукти са произведени по БДС. 

Източник: МЗХГ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Национален музикално-
фолклорен конкурс „Орфееви 
таланти“, Пловдив 

 
Музикално-фолклорен 

конкурс „Орфееви 
таланти“ се 

провежда ежегодно през 
предпоследната седмица 
на месец март. Главен 

организатор е Български национален младежки фолклорен 
съюз, в партньорство с Община Пловдив и Академия за 
музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. 

Целта на НМФК „Орфееви таланти“ е да даде  възможност на 
деца, ученици, студенти и преподаватели да покажат своя талант 
в областта на българското народно-песенно, инструментално и 
танцово изкуство.  

Кога: 13-15 март 
Къде: гр. Пловдив 
 

Кукерско шествие „На гости в 
община Чавдар“ 

 
В Чавдар 

отбелязват 
празника 

Сирни 
Заговезни с 

кукурско 
шествие. На площада в селото се събрат жители и гости за 
организираното кукерско шествие „Кукери на гости в община 
Чавдар”. 

На събитието участват с изпълнения самодейците към читалище 
„Надежда” в селото. Празникът продължава с дефиле на 
гостуващи кукерски състави, чиито спектакли допринасят за 
доброто настроение и приятната атмосфера на празника. 

Всеки клуб получава специални плакети, питка с мед и бутилка 
вино от община Чавдар. 

Кога: 13-15 март 
Къде: НЧ „Надежда 1900“, с. Чавдар 
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IX Национален фестивал 
„Русчуклийска среща 2020“ 

 
IX издание на 

фестивала 
„Русчуклийска среща“ 
ще се проведе в град 
Русе в средата на март. 

Право на участие имат любителски школи и клубове, изучаващи 
български фолклорни танци. 

Състезанието е на три етапа, като в първият участниците се 
разделят на две групи: групи под 30 участника (ВКЛЮЧИТЕЛНО) 
и групи над 31 участника (ВКЛЮЧИТЕЛНО); и изиграват по две 
автентични хора(Първото е от региона, от който е групата, а 
второто е ПО ИЗБОР!). Вторият етап е по желание и „Играете 
каквото ви душа сака” на размер 9/8 на фолклорна основа по 
Ваш избор. Третия етап също е по желание и представлява 
надиграване на „Ръченица” за Мис и Мистър „Русчуклийска 
среща 2018”. 

Кога: 14 март 
Къде: гр. Русе 

 

XXII Фестивал на маскарадните 
игри, Стара Загора 

 
Стотици атрактивни и 
шумни кукери от десетки 
области от страната 
участват в Стара Загора 
на 22-ото издание на 
Фестивала на 
маскарадните игри. 

Празникът традиционно започва с пъстро дефиле по 
централната улица „Цар Симеон Велики“ и с редставяне на 
групите на площада пред Общината. Наред с кукерите от 
различни фолклорни области на страната се представят и групи 
от старозагорските села. 
Петчленно жури излъчва и награждава участниците по 
критериите – вярност към традицията в маска, костюм и 
действие, колоритен персонаж, артистичност, реквизит и др. 
Има голям наградният фонд, който се разпредели между 
отличените участници. 

Кога: 15 март 
Къде: Площад пред Община Стара Загора 
 




