
8 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №9, 2018 г. 

СЪВМЕСТНА РАБОТНА ГРУПА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

В ОКРЪГ ГЮРГЕВО, РУМЪНИЯ И ОБЛАСТ РУСЕ, БЪЛГАРИЯ 

 

(СРГПЗ ГЮРГЕВО-РУСЕ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Кратко представяне на срещите на СРГПЗ ГЮРГЕВО-РУСЕ проведени в рамките на 2018 г. 

2. Панаири и изложения 

3. Релевантна информация за членовете на Групата  

4. Резултати 

 

 

Председател: Свилен Иванов – заместник областен управител на Област Русе     

Зам. Председател: Лучиан Корозел – заместник председател на Окръжен съвет Гюргево  

 

 

 

 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSi5_9z4bgAhVML1AKHXJUBQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://zemedelieto.bg/%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB/&psig=AOvVaw23sWnomlaTJcEqrYzQ3pA3&ust=1548426256930704
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjExrjuz4bgAhWSLVAKHcQuBYUQjRx6BAgBEAU&url=https://infocall.bg/oblastna-direktciia-zemedelie-sliven-22137.html&psig=AOvVaw23sWnomlaTJcEqrYzQ3pA3&ust=1548426256930704


1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА 2018 г. ОТ СРГПЗ 

ГЮРГЕВО-РУСЕ 

 

През 2018 г. се проведоха 6 срещи, 2 в Русе и 4 в Гюргево, с представители на земеделски 

производители от различни сектори на земеделието, кметове, представители на местните 

администрации, специалисти в областта на земеделието, преподаватели от земеделски 

университети и колежи.  

              
                                      Русе                                                                                 Гюргево 

 

На 22.04.2010 в Трансграничен Бизнесцентър “Данубиус” се проведе учредително заседание на 

Съвместната българо-румънска земеделска работна група.  

 

Групата е създадена по инициатива на Окръжен съвет Гюргево, Областна управа Русе, 

Асоциация Еврорегион Данубиус и Трансграничен Бизнесцентър Данубиус, за да улесни 

сътрудничеството в областта на селското стопанство в региона Гюргево-Русе.   

 

Комисията се председателства 6 месеца от българската страна, след което на ротационен 

принцип се поема от  румънската страна. 
 

Заседание №1. ФЕВРУАРИ: 16 февруари 2018 г., 09.30ч., Заседателна  зала на Окръжен съвет 

Гюргево 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

1. Поемане на председателството на СБРЗРГ от г-н Свилен Иванов,  заместник-областен 

управител на Област Русе; 

2. Представяне  Бюлетина за 2018г. на СБРРЗГ – Лили Ганчева, Изпълнителен директор на 

Асоциация Еврорегион Данубиус; 

3. Уточняване и одобряване на темите за обсъждане през 2019г.; 

4.  Механизми за сътрудничество между властите в случай  на незаконен износ на живи 

животни или епидемична опасност. Дискусии  между Областна Агенция по безопасност на 

храните Русе -  Ветеринарна Агенция за Безопастност на храните  Гюргево и представители 

на Граничната полиция  в двата града /Свободна дискусия/. 

 



Решение: При засичането на такъв износ без необходимата документация ще бъдат предприемани 

мерки за конфискацията и унищожаването им, както и санкциониране на нарушителите. Предвид 

посоченото директорът на  Областната дирекция по безопасност на храните д-р. Георги Дяков отчете 

като слабост липсата на инсинератор, в който да бъдат изгаряни храните. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приети теми за дискусия през 2018г.:  
 

Предложения на българската страна: Трансгранични болести по животните, актуални за 

Европейския съюз; Опрашване на трайни насаждения и опазване на пчелите; Паленето на стърнища и 

опасността за земеделските площи и околната среда; Производство на зеленчукови и гъбни (от 

диворастящи гъби) консерви в Област Русе. 

 

Предложения на румънската страна: Начини за увеличаване на инвестициите в биологичното 

земеделие с цел подобряване на здравето на населението. Пример от практиката.Ситуация на 

биологичното земеделие в Гюргево и Русе. Мерки за насърчаване на този вид култури. (сключване на 

партньорство между Дирекция "Земеделие", гр. Гюргево и Дирекция „Земеделие”, гр.Русе); 

Предоставяне на субсидии за земеделските стопанства през 2018 г.; Здравето на животните. 

Взаимоотношения на земеделският стопанин с ветеринарно-санитарните власти. 

Посещение на  кланицата в община Михайлещи; Квалификация за развитие на земеделска дейност. 

Посещение на  зеленчуково хранилище в община Колибаши; Агротуризмът: възможности за развитие 

на селските райони. Посещение на Ферма "Веселата коза” в община Топору; Възможности в 

земеделието за младите абитуриенти /зрелостници/. Посещение на Гимназията по Земеделие  в община 

Болинтин Вале; Начини за сътрудничество между властите в случай  на незаконен износ на живи 

животни или епидемична опасност. Дискусии между Областна Агенция по безопасност на храните 

Русе - Ветеринарна Агенция за Безопасност на храните Гюргево и представители на Граничната 

полиция  в двата града; Зелена енергия в земеделието - плантации на арония.  

Посещение на SC BALMORA GREEN ENERGY SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №2. МАРТ: 29 март 2018 г., 10.00 ч., Заседателна зала на Туристически информационен 

център в с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе. 

Дискутирани теми: Трансгранични болести по животните, актуални за Европейския съюз с фокус 

превенция върху Африканската чума по свинете – представи Областна дирекция по безопасност на 

храните Русе; В практическата част посетен „Свинекомплекс Бръшлен“. 

 

 

Акцентът по време на срещата беше поставен върху заболеваемостта на свините предимно от 

африканска чума и начините за координация между институциите от трансграничния регион с цел 

превенция разпространението на евентуална зараза. В тази връзка беше подчертано, че на граничния 

пункт между Русе и Гюргево е покрит пълния спектър от механизми за проверка, включително и на 

животни в малки превозни средства. За недопускане навлизането и разпространението му от страна на 

държавата в лицето на Агенцията по безопасност на храните е изготвила и към настоящия момент 

изпълнява Програма за надзор и контрол на болестта.  



Мерките включват периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти от 

високо рисковите региони като Бургас, Варна, Добрич, Силистра и Шумен, серологични и 

вирусологични изследвания, както и засилен контрол на личния багаж на пътниците, идващи от трети 

страни, за които има информация, че е констатирано заболяването. Също така са предприемат и 

дейности за повишаване осведомеността на заинтересованите лица, предимно лекари, фермери и 

ловци. 

Внимание беше обърнато и на заразния нодуларен дерматит. По време на срещата бяха обсъдени 

начините за заразяване, диагностиката и предпазните мерки. Превенционните дейности в страната 

включват изготвянето на брошури, информирането на животновъдите и лекарите, забрана за свободно 

движение на животните в южните региони, както и провеждането на обучения, поддържането на 

постоянен контакт със съседните държави и извършването на ежеседмични прегледи, целящи ранното 

откриване на заболяването. 

Не беше подмината и темата с птичия грип, като вниманието беше насочено към разпространението 

на вируса, миграционните маршрути, начините на заразяване, както и предпазните мерки. 

Беше представена румънска програма, насочена изцяло към отглеждането на свине. От нея до 

момента са се възползвали над 5000 животновъди и 188 доставчици. Очакваните ефекти от програмата 

са свързани с увеличаване броя на животните и опазването на прасетата от породите Бъзна и 

Мангалица, както и стабилизирането на търговския баланс с този продукт, предвид факта, че в топ-

вноса от страните от ЕС и трети  страни, доминира в продължение на години прясно и охладено 

свинско месо, като Румъния осигурява едва половината от потребителското търсене. 

 

MADR: Peste 5.000 de crescători şi 

188 de furnizori, înregistraţi în 

programul de susţinere a raselor de 

porci Bazna şi Mangaliţa MADR:  

МЗРСР:Над 5000 животновъди и 188 

доставчици, регистрирани в 

програмата за отглеждане на 
прасета Bazna и Mangaliţa

Banza

Mangalita

 

   



Заседание №3. МАЙ: 23 май 2018 г., 10.00 часа, Заседателна зала на Окръжен съвет Гюргево 

 

Дискутирани теми: Представяне на културата арония – представи  Йон Дристару, администратор на 

S.C. Balmora Green Energy S.R.L.; Производство на пелети от слама - представи Лили Ганчева, изп. 

директор на Асоциация Еврорегион Данубиус. 

В практическата част участниците в работната група имаха възможността да се запознаят и на място 

с извършената инвестиция, чийто титуляр е S.C. Balmora Green Energy S.R.L.  

     

Акцент по време на срещата беше поставен и върху проект за създаване на насаждения с арония 

заедно със складово и климатично пространство. Проектът е замислен като комплексен и е изграден 

върху две инвестиционни цели, създаване на насаждения с арония, сортове Nerlo и Melrom на площ 

малко над 32 хектара в екологична среда и изграждането на складово и климатично пространство за 

плодовете на аронията. Общата стойност на инвестицията е 592 588 евро, от които малко над 533 хил. 

евро са публична невъзстановима сума. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския фонд 

за развитие на селските райони и е в рамките на Националната програма за развитие на селските 

райони на Румъния.  

Заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево г-н Лучиан Корозел запозна 

присъстващите със стратегията за напояване на земеделски площи в Румъния. Беше споменато, 

че около 1 млрд. евро ще бъдат отделени за създаване на асоциациите, които ще трябва да възстановят 

румънската напоителна система. Също така бяха представени и възможности за осигуряване на 

разнообразни мерки за стимулиране на фермерското производство, като сред тях е и осигуряването на 

ниско лихвени кредити на земеделските стопани. 

Изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева представи 

дейността на Земеделска-производствено-потребителна кооперация „Напредък-Батак“, както и 

един от техните иновативни продукти – стерилна постеля за ферми изработена от слама на зърнено 

житни култури, т.е. вид пелети от слама. Продуктът решава проблемите, свързани с влагата, 

неприятната миризма, високите нива на сероводород и въглероден диоксид, както и заплахите от 

патогени във фермите.  

Създаване на насаждения с арония

със складово и климатично пространство

Проектът се изпълнява с подкрепата на ЕФРСР в рамките на

Националната програма за развитие на селските райони - Мярка 4.1. 

"Земеделски стопанства" Подмярка 4.1а "Инвестиции в земеделски

стопанства"

Инвестицията е на стойност 592 588 евро, от които 533 328 евро са

публична невъзстановима помощ и 59 260 евро частно съфинансиране.

Титулярът на инвестицията е

S.C. BALMORA GREEN ENERGI SRL.

За реализирането на инвестицията са

създадени насаждения с арония (scoruşul negru), избрани са 

сортовете Nero и Melrom, засадени в 

интензивна и екологична система с 

гъстота от 2 286 храста на хектар, 

засадени на редици, с разстояние

1,25 метра между растенията и 3,5

метра между редовете.

 



          

 

             

 

            
 

 

 

Cooperația  agricolă 
„Napredak-Batak” /Progres-Batak/ 

Земеделска производствено-потребителна кооперация 
„Напредък-Батак“ (ЗППК „Напредък-Батак“) 

       
/ 

 



Заседание № 4. ЮНИ: 14 юни 2018 г., 10.00 ч.,  сградата на Община Ценово, област Русе  

 

Дискутирана тема: Опрашване на трайни насаждения и опазване на пчелите – представи Цветомир 

Петров, заместник кмет за община Ценово. 

В практическтата част посетени кайсиеви масиви в село Кривина на „Агрола екоинвест“ ООД, 

нетретирани с химически препарати.  

 

      

 

       
                                                                              

      

   

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основните въпроси по време на срещата, които бяха дискутирани бяха свързани с 

предизвикателствата пред опрашването на трайните насаждения и опазването на пчелите.                            

От двете страни на р. Дунав единодушно стигнаха до извода, че от изключителна важност е 

поддържането на добро ниво на комуникация между институциите, земеделските производители и 

пчелари, най-вече при стартиране на обработката на посевите с химически препарати. В тази връзка   

г-н Иванов даде за пример въведената практика от Областна администрация Русе за провеждането на 

ежегодни срещи между администрацията, фермерите и пчеларите преди периода на пръскане. 

 

Участниците се запознаха и с различните видовете опрашване, както и с множество примери от 

практиката. Сред тях беше и т.нар. „синдром на празния кошер“, характеризиращ се с липса или 

наличие на много малък брой възрастни пчели в кошера без да е налице отравяне. Беше посочено, че 

за решаването на повечето проблеми на съвременното земеделие, както и за производството на 

биопродукти, сред които е и био меда е необходимо да се приоритизира агроекологията. За тази цел е 

препоръчително въвеждането на някои мерки като изграждането на мозайки от култури, които 

цъфтят по различно време, запазване на необработваеми терени с естествена или полуестествена 

растителност, култивиране на разнообразна цъфтяща растителност под формата на крайпътни, 

противоерозионни или ветрозащитни пояси и живи огради, които да осигурят разнообразен 

хранителен ресурс както за медоносната пчела, така и за другите видове опрашители.  

 

По време на срещата беше отбелязано, че една от основните мерки за изпълнение на горепосочените 

дейности в България е стимулирането на биологично отглеждане на трайни насаждения, като 

основните дейности допустими при био производството са разписани в  НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 

г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020.  

 

Не на последно място беше отчетено, че именно в този сектор е особено резултатно 

трансграничното сътрудничество. Като примери бяха споменати съдействието за изкупуване на 

български мед от румънска страна, взаимните посещения на изложения на пчелни продукти, 

закупуването на храна за пчелите през зимата и още много други. 

 

 

14.06.2018

Ценово 
Țenovo

Municipalitatea Țenovo este situată de-a lungul râului Yantra inferior în

Câmpia Dunării. Este granița nord-vestică a județului Ruse. La nord se

învecinează cu vestul Dunării, cu municipiul Svishtov, la sud cu Polski

Trambesh și Byala, iar la est cu municipiul Borovo. Este situată la cea mai

mare curbă a râului Yantra și gura cu râul Dunărea.

Municipalitatea are 9 așezări cu o populație totală de 7282 locuitori

(09.2006) și ocupă o suprafață de 249,7 km2.

Община Ценово е разположена по долното течение на р. Янтра в

Дунавската хълмиста равнина. Тя е северозападната граница на

Област Русе. На север граничи с река Дунав на запад с Община

Свищов, на юг с Община Полски Тръмбеш и Бяла, а на изток с Община

Борово. Разположена е при най-големите завой на река Янтра и

устието и с река Дунав. Общината има 9 населени места с общо

население 7282 жители (09.2006г.) и заема площ от 249,7 кв. км.

 

Опрашване на трайни насаждения

Polenizarea plantelor perene
Опрашването и оплождането при овощните растения е 

основната предпоставка за редовно плододаване. Видовете и 

сортовете се делят на две групи – самоопрашващи се и 

чуждоопрашващи се. При първата група прашецът от 

собствения цвят, попаднал върху близалцето, прораства и 

опложда яйцеклетката. 

Polenizarea și fertilizarea sunt principalele etape in ceea ce 

priveste producerea fructelor . Soiurile

sunt împărțite în două grupe –

auto-polenizare și polenizare . În prima

categorie,  polenul de la propria

floare, aflat  pe stigmat, se dezvolta  

si  fecundeaza ovulul.

 

 



Заседание № 5. СЕПТЕМВРИ: 26 септември 2018 г., 10.00ч., Културен дом на община Гостину, 

окръг Гюргево  

Дискутирани теми: Ангажименти  (задължения)  на членовете на земеделската кооперация „Присака“ 

- Гюргево, при прилагане на Закона за пчеларството № 383/2013 на Националната програма за 

пчеларство 2017-2019 г. и достъпа до средствата от ЕС, мярка 6.3, през 2018 г. – представи  

Александру Петку, председател на земеделска кооперация „Присака”; Вредата от изгаряне на 

стърнища след прибиране на реколтата – представи комисар Димитър Павлов, директор на 

Регионална дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ – Русе.                                          

В практическтата част посетени кошери, разположени в овощни градини, собственост на пчеларя 

Тату Александру. 

 

           



Преди да се премине към предварително планирания дневен ред беше разгледан актуалния и за 

двете страни проблем, свързан с Африканската чума по свинете. Бе изразена тревога от факта, че в 

Община Калугерене, намираща се на 35 км. от Гюргево е открито и овладяно огнище на заболяването. 

Г-н Ливиу Флореску, директор на Окръжна дирекция санитарно-ветеринарен 
контрол  информира участниците, че е намерено и мъртво диво прасе, пробите от което са 

положителни. 

Това поражда още по-голямо безпокойство предвид факта, че именно дивите прасета са най-опасния 

преносител на заразата. Кметът на община Гостину, г-н Думитру Въкару сподели за мерките 

предприети в тяхното населено място за превенция срещу навлизането на заболяването. Всички 

входно-изходни точки на общината са затворени, с изключение на един, на който се извършва 

дезинфекция на всички преминаващи превозни среща. Апелира се за безкомпромисни действия, 

които трябва да се извършват своевременно в 3 и 10 километровите зони от огнищата. 

Подчертана  бе  отново необходимостта от предприемане на спешни мерки за намаляване 

популацията на домашни прасета на територията на нашата област, както и за по-масова 

информираност на населението. 

Александру Петку, председател на земеделска кооперация „Присака, представи ангажиментите на 

членовете на земеделската кооперация „Присака“ Гюргево, при прилагане на Закона за пчеларството, 

Национална програма за пчеларство 2017 – 2019 г. и достъпа до средствата от ЕС, мярка 6.3, през 2018 

г. Темата предизвика интерес в българските участници, които ще използват някои от добрите 

практики на своите румънски колеги. 

Комисар Димитър Павлов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ Русе  показа ползите и вредите от паленето на стърнищата, санкциите и размерите на 

налаганите глоби. Като съществени вреди посочи замърсяване на околната среда, унищожаване на 

земеделските земи и предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия. 
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 Затварянето на рамките, пробиването и изгарянето им и 
залепването на изкуствените гребени са много важни за 
осигуряването на подходящо време за пчелните пити, където 
пчелите ще отглеждат младите и ще събират пчелната реколта и от 
пасищните култури;

 Представяйки нашата дейност, ние се надяваме, че в бъдеще ще 
създадем истинско сътрудничество в областта на пчеларството –
дейност, която ще задоволи 

българските и румънските пчелари.

    

GHIDUL SOLICITANTULUI 

“SPRIJIN FINANCIAR COMUNITAR ȘI 

NAȚIONAL ACORDAT SECTORULUI APICOL” 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

"Финансова подкрепа от Общността и Национална 

финансова подкрепа за сектора на пчеларството"

 

ВРЕДАТА ОТ ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА 

СЛЕД ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Daunele cauzate de arderea miriștilor după recoltare

  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните

З  А  П  О  В  Е  Д  

№ РД 09-122 от 23.02.2015 година
Одобрени Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на

земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на

земята“:

Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 3. Земеделски производител, на когото е наложена санкция

по този закон, не може да ползва субсидия и да сключва договор

по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на земеделските

производители за следващата стопанска година, както и да

получава средства от държавния фонд "Земеделие" по чл. 13, ал.

1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от същия закон за срок една година от влизането

в сила на наказателното постановление.   

Каква е опасността от 
изгарянето на стърнища

 Запалването на стърнищата и 
растителни отпадъци бързо обхваща
намиращите се в съседство насаждения 
и горския фонд, застрашават се хора и 
животни, стопански сгради, вилни и 
жилищни постройки

     

https://www.google.bg/imgres?imgurl=https://fermer.bg/f/news/6/620_0b87ed3cd2d50fdf9d6320a6efbc917c.jpg&imgrefurl=https://fermer.bg/novini/dfz-priema-zayavleniya-za-plashane-po-pchelarskata-programa-do-2-ri-septemvri&docid=LuQWZ7rT__B8oM&tbnid=uGZBh8ZIe_NFWM:&vet=10ahUKEwjlpKSbkO3fAhUxtosKHU9fB34QMwhLKA8wDw..i&w=620&h=413&bih=448&biw=1093&q=%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ved=0ahUKEwjlpKSbkO3fAhUxtosKHU9fB34QMwhLKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi795r1ke3fAhWIJVAKHVWrAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pchelenmed.com/index_gall.php?gtype_id=pictures&type_id=1&type_name=%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A0%D0%9E%D0%A1&psig=AOvVaw2xM-GGmA1kRXlgrzjwhIK0&ust=1547550639449519


Заседание № 6. НОЕМВРИ: 22 ноември 2018, 10.00ч., Заседателната зала на Окръжен Съвет 

Гюргево 

 

Дискутирана тема: Субсидии, предоставени от Агенцията за плащания и интервенции в селското 

стопанство през 2018 г. – представи Даниел Иван  - заместник директор. 
 

 

В рамките на основната тема в дневния ред „Субсидии, предоставени от Агенцията за плащания и 

интервенции в селското стопанство през 2018 г.” беше направен сравнителен анализ на схемите за 

плащане в селските райони за периода 2017-2018 от двете страни на река Дунав. 

Стана известно, че няма аналогични схеми на Обединени схеми за подпомагане и Опростена 

схема за малките фермери в България. Плащанията за млади фермери касаят селски стопани до 40-

годишна възраст, които поне 5 години упражняват дейността, за която кандидатстват. Помощта е до 60 

ха и за следващите 5 години. От българска страна, освен, че субсидията е в по-малък размер, 

кандидата трябва да изкара курс от 150 часа, насочен в сферата на дейност на фермера. Тенденциозно 

расте броят на младите фермери, които се възползват от тези мерки. Отпуснатите суми, касаещи 

хуманното отношение към животните, в частност за свинете, имат значително разминаване в полза на 

румънските производители.  

Друга разлика се открои и във връзка с прилаганата държавна помощ за намаляване на акциза 

върху дизеловото гориво, използвано в селското стопанство, като подкрепата за румънските фермери е 

по-голяма. В България е непозната упражняваната от румънска страна политика за предоставяне на 

пожизнена помощ за земеделие. Тя се изразява в 100 евро на година за всеки хектар отчуждена 

извънградска земеделска земя и в 50 евро за хектар земя, отдаден под наем извън града. 

В рамките на заседанието отново беше отчетен въпросът, касаещ африканската чума по свинете. 

Стана известно, че  в лаборатория в Гюргево има потвърдена проба за нов случай на заболяването в 

село Градище, Община Комана, намираща се на 32 км от границата. При дивите прасета има 

установени 9 случая в 3 ловни дружинки. Всички участници се обединиха около становището, че за 

справяне с проблема трябва основно да се разчита на кметовете на общините.  

• Мярка 10 - Агро-екология и климат; 

• Мярка 11 – Биологично земеделие; 

• Мярка 13 – Плащания за райони, изправени пред природни

• ограничения или други специфични ограничения ;   

КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАОНИ ПО ПРСР 2014 - 2020
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• Схема за единно плащане на площ (SAPS) 

• Преразпределително плащане

• Плащане за селскостопански практики, 

• благоприятсващи климата и околната среда

• Плащане за млади фермери

• Обединени схеми за подпомагане

• Опростена схема за малките фермери

• Преходна национална помощ (ANT 1)

Схеми за плащане приложими в периода 

2015 – 2020 – в растителният сектор 

2

 



 

2. ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 2019 

 

БЪЛГАРИЯ 

АГРА 2019 – 20.02.19 – 24.02.19, ПЛОВДИВ - www.fair.bg - Селскостопанско изложение                                                                            

БАТА АГРА  2019 – 14.05.19 – 17.05.19                                                                                                                                       

СТАРА ЗАГОРА -  Международно селскостопанско изложение                                                                                                                                       

www.spring.bata-agro.org 

ПЧЕЛОМАНИЯ – 07.03.19 – 09.03.19, ДОБРИЧ -  www.dobrich-fair.com/bg/products/78/info/363 

РУМЪНИЯ  

РОМЕКСПО – БУКУРЕЩ - www.romexpo.ro/program-expozitional-2019 

BIO LIFE & STYLE EXPO -30.05.19 – 02.06.19 - www.bioromexpo.ro  

ПАНАИР НА ВИНОТО, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ – 30.10.19- 03.11.19                                             

(www.expodrink.ro)  EXPO DRINK  

ИНДАГРА (www.indagra.ro)  - 03.10-03.11.19                                                                                              

Международен панаир на продукти и оборудване за селското стопанство 

 

    
    ПЛОВДИВ   

Специализирани селскостопански сайтове   

България   
     
SINOR.bg: Земеделски новини - www.sinor.bg 

Земеделски новини. Предоставя ежедневно актуална информация и новини за фермерите, агробизнеса 

и любителите на земеделието. 

Земеделие Start.bg - портал за земеделие - www.zemedelie.start.bg 

Портал за земеделие: новини, информация, земеделска техника и инструменти, семена, овошки, билки, 

торове, растителна защита, разсадници, оранжерии, градинарство. 

Румъния 

 

Trafic.ro – www.trafic.ro- топ селскостопански сайтове   

AgroInfo.ro - https://www.agroinfo.ro- портал за разнообразна селскостопанска информация   

Anunturi agricole,Stiri din Agricultura - www.agroazi.ro 

100% румънски земеделски портал за селскостопански новини: зеленчукови култури, животновъдство, 

субсидии, земеделско финансиране, котировки, селскостопански машини и оборудване, времето. 

http://www.fair.bg/
http://www.spring.bata-agro.org/
http://www.bioromexpo.ro/
http://www.expodrink.ro/
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmqCLysrYAhXGDpoKHX7zAfYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fsinor.bg%2F&usg=AOvVaw0C8R9draeCKoazyAV9DYp-
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmqCLysrYAhXGDpoKHX7zAfYQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fzemedelie.start.bg%2F&usg=AOvVaw2kopOjKfXz0ijdb9hh1-_D
http://www.trafic.ro/
https://www.agroinfo.ro-/
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv0qPpy8rYAhXkCJoKHUTAA_UQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.agroazi.ro%2F&usg=AOvVaw2jbkbnq4D35tUP_bihkUxC
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiph_fx0dbKAhUKfRoKHTENCjYQjRwIBw&url=http://firmedeconstructii.blogspot.com/2014_05_01_archive.html&psig=AFQjCNExcIEUWjmIUSKGqBq0VNZY2St2rQ&ust=1454418606576108


3. РЕЛЕВАНТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА 

БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието и храните - www.mzh.government.bg/ 

 

Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ - www.babh.government.bg/ 

 

Областна дирекция по безопасност на храните 

Адрес: гр. Русе, ул. Марица №3,тел.: 0359 82/845 956 E-mail: RVS_18@nvms.government.bg 

Русе | Държавен фонд „Земеделие” - www.dfz.bg 

Адрес: Русе, ул. “Борисова” №52 ; тел.: 0359 82/ 88 56 13 и 0359 82/88 56 10; факс 0359 82/88 56 11 

 

Областна дирекция  „Земеделие” - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx 

Адрес: Русе 7000,ул. "Църковна независимост" №16, ет. 7;тел:  0359 888901345 

email: odzg_ruse@mzh.government.bg 

 

Национална служба за съвети в земеделието - www.naas.government.bg/ 

Адрес: Русе 7000, ул. "Църковна независимост" 16; ет. 6 ст. 1 и ст. 2; тел./факс: 00359 82 / 82 00 84; 

моб. тел.: 0359 888 839 493;0359 885 074 178; e-mail:  rousse.m@naas.government.bg 

 

РУМЪНИЯ 

Министерство на земеделието и развитие на селските райони -  www.madr.ro/ 

 

Национална Агенция за Безопасност на храните- www.ansa.gov.md/ 

 

Дирекция Земеделие Гюргево - www.directiaagricolagiurgiu.eu/  
Контакт : Тeл: 0040 246-212038; Факс: 0040 246-219313; E-mail: dadr_giurgiu@yahoo.com 

 

 Национална ветеринарно-санитарна  служба и безопасност на храните Гюргево /НВССБХ/-  

www.ansvsa.ro 

Адрес: Гюргево, Букурещко шосе № 72, Teл: 0246-230491, 0346-401030, 0346-401031. 

Факс: 0246-210442, Еmail: office-giurgiu@ansvsa.ro  

 

                                    

          Областна администрация Русе     Окръжен Съвет Гюргево                                                                                         

Адрес: 7000, Русе, пл. „Свобода“ №6                               Aдрес: 080045, ул. Букурещ №10, Гюргево                      

Тел.: 0359 82 812 223; Факс: 0359 82 820 092  Teл: 0040 372 4626 11; 0372 46 26 13    

Email: Governor@ruse.bg     Факс: 0372 46 26 51 ; 0372 46 26 63 

Email: cjg@cjgiurgiu.ro 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs-8jswNbKAhXIkywKHavoCEoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.babh.government.bg%2F&usg=AFQjCNHVvxac2c_4xmL3KofvzKcfFUDvXg&sig2=kwu_N4GYMjZWYSzNDaKPLg&bvm=bv.113034660,d.bGg
http://www.babh.government.bg/
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http://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx
mailto:odzg_ruse@mzh.government.bg
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjgf6Bw9bKAhWGXSwKHW5ICzoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.naas.government.bg%2F&usg=AFQjCNFpd2sls_XQyYhZIV5BJX_gU5NkCA&sig2=k4kM5jvWdSkcujUmt2INqQ
http://www.naas.government.bg/
mailto:rousse.m@naas.government.bg
http://www.madr.ro/
mailto:dadr_giurgiu@yahoo.com
mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
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РЕЗУЛТАТИ 

Създадени условия и възможност на български и румънски производители от различни сектори на 

земеделието да се срещнат, запознаят, дискутират, сключат договори, както и срещи с дистрибутори за 

пласиране на продукцията им на български и румънски пазари. Създадени партньорски екипи за общи 

проекти. 

Взаимно опознаване на националните и европейски програми за финансиране и законодателството в 

областта на земеделието в България и Румъния. 

Разрешени проблеми при експорт-импорт на селскостопанска продукция и животни на граничен пункт 

Русе-Гюргево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюлетинът можете да видите в електронен вариант на: 

www.ruse.bg– Областна администрация Русе 

www.cjgiurgiu.ro – Окръжен Съвет Гюргево 

 

Подготвен от: Лили Ганчева – изпълнителен директор Асоциация Еврорегион Данубиус 

/член на СРГПЗ /; Кристина Гъина – експерт в Трансграничен Бизнесцентър Данубиус 

Данни за контакт:  Кристина Гъина  – Трансграничен Бизнесцентър Данубиус 

тел.: fax: 0040/372 46 26 51 

E-mail: chrisu2707@yahoo.com    

Лили Ганчева – изпълнителен директор Асоциация Еврорегион Данубиус 

тел./факс: 00359/82/820 094 E-mail:euroregiun_danubius@abv.bg 

 

 

   

http://www.ruse.bg/
http://www.cjgiurgiu.ro/
mailto:chrisu2707@yahoo.com
mailto:euroregiun_danubius@abv.bg
http://farmaciaverde.util21.ro/produse/6840_28082.jpg

