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Морето ще бъде без рибари след 15 април. 
Влиза в сила забраната за риболов. 
                                Фото: Джемал Мехмедов.  

Рибна забрана

От 15 април влиза в сила 
забрана за извършване 
на риболов в рибносто-
пански обекти по Закона 
за рибарството и аква-
културите в периода на 
размножаване на рибите 
през 2021 г., съобщиха от 
Министерството на земе-
делието, храните и горите 
(МЗХГ).
Забраната се прилага с 
цел опазване на биоло-

гичното разнообразие 
и осигуряване на опти-
мални условия за раз-
множаване и развитие на 
популациите от риба и 
други водни организми в 
естествените и изкустве-
ни водните обекти в стра-
ната се забранява уловът 
на риба и други водни 
организми през периода 
на тяхното размножава-
не, съгласно сроковете 

в Приложение № 1 от 
Закона за рибарството и 
аквакултурите (ЗРА). За-
браната не се отнася за 
любителски риболов във 
водни обекти, определени 
със заповед на министъра 
на земеделието, храните 
и горите, по предложение 
на изпълнителния дирек-
тор на Изпълнителната 
агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА) и съ-
гласувана с министъра на 
околната среда и водите.
Забранява се улова на 
риба през периода на ней-
ното размножаване в риб-
ностопанските обекти, 
както следва:
Карагьоз (дунавска скум-
рия) (Alosa immaculata) 
в българския участък на 
река Дунав през пери-
ода от 15.04.2021 г. до 
14.05.2021 г. включител-
но.
Калкан (Scophthalmus 
maximus) във водите на 
Черно море през пери-
ода от 15.04.2021 г. до 
15.06.2021 г. включител-
но, както и всякаква ри-
боловна дейност, вклю-
чително трансбордиране, 
задържане на борда, раз-
товарване и първа про-
дажба за периода, съ-
гласно Регламент (ЕС) 
2021/90 на Съвета от 28 
януари 2021 г. за опреде-
ляне за възможностите за 
риболов на някои рибни 
запаси и групи рибни за-
паси приложими в Среди-
земно море и Черно море.
Попчета (сем. Gobiidae) 

във водите на Черно 
море през периода от 
15.04.2021 г. до 15.05.2021 
г. включително с мрежени 
риболовни уреди, с из-
ключение на риболовния 
уред волта.
Пролетно-лятно размно-
жаващите се риби в за-
висимост от надморската 
височина на рибносто-
панските обекти на стра-
ната, както следва:
– от 15.04.2021 г. до 
31.05.2021 г. включително 
в рибностопанските обек-
ти, намиращи се до 500 м 
надморска височина;
– от 01.05.2021 г. до 
15.06.2021 г. включител-
но в рибностопанските 
обекти, намиращи се от 
500 до 1500 м надморска 
височина.
През периода на забра-
ните не се допуска из-
ползването на едностенни 
мрежи с минимален раз-
мер на окото не по-малък 
от 36 мм във водите на 
р. Дунав, дънни хрилни 
мрежи с размер на окото 
не по-малък от 400 мм 
във водите на Черно море 
и мрежени риболовни 
уреди с размер на окото 
не по-малък от 22 мм във 
водите на Черно море.
В сила е и забрана за 
улов, пренасяне, съхра-
нение, превозване и про-
дажба на есетрови риби 
до 01.01.2025 г., включи-
телно и по време на раз-
множителния период, в 
българската акватория на 
река Дунав и Черно море.

В област Добрич са засети 
първите площи с пролетници

През последните два-три 
дни земеделската техника 
влезе в полета в краймор-
ските райони и община 
Добричка. Очаква се с 
царевица и слънчоглед в 
областта да бъдат засети 
по около 700 000 декара.
„Всеки, който е направил 
обработки, влиза да сее, 
защото времето е доста 
променливо тази пролет 
и всички ще използват 
такива моменти на благо-
приятно време, като през 
последните няколко дни. 
Доста влага има в почва-
та и малко трудно стават 
обработките, затова каз-
вам, че сеитбата започна 
плахо“, заяви Радостина 
Жекова – председател на 
Добруджанския съюз на 
зърнопроизводителите.  
В агросектора вървят ко-
ментари дали земеделци-
те ще засеят повече пло-
щи със слънчоглед заради 
високата цена на култу-
рата през тази търговска 
година. Припомняме, че 
цената на маслодайния 
слънчоглед стартира през 
2020 година на 580 лв./
тон и достигна върхови 
стойности от 1150 лв./тон. 
Това обаче не означава, че 
тази висока цена ще се за-
пази, казва Жекова.
„Не смятам, че ще се за-
сее повече слънчоглед, 
но може би културата ще 
стигне позициите си от-
преди няколко години, 
когато имаше спад в пло-
щите, защото имаше мно-
го ниска цена и интересът 
към слънчогледа падна. 
Логиката сочи, че тази го-
дина няма да има висока 
цена и едва ли колегите 

ще се увлекат да сеят по-
вече слънчоглед. Висо-
ката цена на слънчогледа 
се определи от сушата – в 
Русия и Украйна нямаше 
добиви и бе нормално 
цената да отиде нагоре. 
Но тази година върви пре-
красно – има натрупана 
влага, засега няма ката-
клизми, стига да няма ня-
какви сътресения по-ната-
тък. Ако годината върви 
нормално, би трябвало 
да има съвсем прилични 
добиви от слънчоглед и 
цената няма да е висока“, 
посочи Жекова.
Според нея тази година се 
очертава да е царевичар-
ска – царевицата има мно-
го нужда от дъжд, това е 
културата, която е особе-
но чувствителна към вале-
жите. В момента се трупа 
доста влага и вероятно зе-
меделците ще заложат по-
скоро на царевицата.
„Април се очертава дос-
та дъждовен, времето е 
прекрасно в момента за 
посевите. Минималните 
температури се вдигна-
ха, пшеницата се развива 

максимално добре, време-
то е отлично за сеитба, от 
много време не сме имали 
такива отлични пролетни 
условия“, добави Радо-
стина Жекова.
В момента земеделците 

пръскат масово против 
плевели, посевите се под-
хранват и с листни торове. 
Все още няма основания 
за пръскания с фунгици-
ди.

Източник:Агробизнес

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” - БАЛЧИК
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ  19-ТИ АПРИЛ ЗАПОЧВА 
ИЗПЛАЩАНЕТО НА ГОДИШНАТА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА 

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В РАЗМЕР НА 120 ЛВ.
Със Закона за държавния бюджет на Република България е 
определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията 
или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към 
тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно 
годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 
120 лв. Помощта ще се изплаща чрез бюджета на Министерството 
на труда и социалната политика от териториалните поделения на 

Агенцията за социално подпомагане.
Средствата ще се изплащат от Дирекции „Социално подпомагане“ 
въз основа на предоставена от Националният осигурителен 
институт информация за хората с пенсия в посочения диапазон 
и начина, по който тя им се изплаща – чрез пощенска станция в 

страната или по лична банкова сметка.
За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо 

гражданите да подават заявления.
Изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19-ти 
до 26-ти април включително. В същият период сумите ще бъдат 

преведени и по банковите сметки на пенсионерите.
В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства 
в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е 
необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ 
по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може 

да бъде включен в списъците в следващ период.

С УВАЖЕНИЕ,
Евдокия Великова

Директор ДСП - Балчик
Тел. 0579 72049

Пчеларите могат да реализират 
проектите си чрез кредит

Фонд “Земеделие” ще 
кредитира одобрените 
проекти при 2,5 % лихва. 
Пчеларите със сключени 
договори по Национал-
ната програма по пчелар-
ство (НПП) от приема за 
2021 г. могат да кандидат-
стват за кредити от Дър-
жавен фонд „Земеделие”. 
Заявления за кредитиране 
се приемат от 17 март до 
30 юни 2021 г. в област-
ните дирекции на Държа-
вен фонд „Земеделие“ по 
постоянен адрес на физи-
ческото лице и по адрес 
на регистрация на юри-
дическото лице. Възмож-
ността за кредитиране 
позволява на пчеларите 
да получат предварител-
но финансов ресурс за ре-
ализиране на одобрените 

им проекти по мерки А, 
Б, В и Д от НПП – за за-
купуване на нови кошери, 
отводки, пчелни майки, 
ветеринарно-медицински 
препарати, както и за за-
купуване на пчеларско 
оборудване и прикачен 
инвентар за подвижно 
пчеларство. През 2021 г., 
за първи път кредитите 
ще се предоставят с още 
по-нисък годишен лихвен 
процент в размер на 2,5%. 
Те се отпускат пряко от 
ДФ „Земеделие“ и покри-
ват до 95% от полагащата 
се безвъзмездна финансо-
ва помощ по мерки А, Б, 
В и Д от НПП, а остана-
лата част се осигурява от 
кандидатите. Кредитът и 
дължимата по него лихва 
се погасяват еднократ-

но, чрез прихващане на 
стойността му от одобре-
ната финансова помощ, 
която пчеларят ще полу-
чи по Пчеларската про-
грама. Отпускането на 
кредита се осъществява 
по облекчен ред, като от 
кредитополучателите се 
изисква издаване на за-
пис на заповед в полза 
на ДФ „Земеделие“, без 
обременяващи процедури 
по учредяване на ипотеки 
върху недвижими имо-
ти и/ или залози върху 
движимо имущество. За 
улеснение на стопаните, 
цялата информация за ус-
ловията за кандидатства-
не по схемата за кредити-
ране е качена на интернет 
страницата на ДФ „Земе-
делие”.                           БТ

Краткосрочни кредити на 
производителите на плодове и зеленчуци 

Управителният съвет на 
ДФ „Земеделие” взе ре-
шение да отпусна 12 млн. 
лв. краткосрочни креди-
ти на производителите 
на плодове и зеленчуци 
полско и оранжерийно 
производство за реколта 
2021 г. От тях 3 млн. лв. 
се разпределят в помощ 
на оранжерийното произ-
водство. 

Решението има за цел да 
подпомогне българските 
производители на пло-
дове и зеленчуци, които 
изпитват остра нужда от 
кредитен ресурс за обо-
ротни средства, жизне-
новажен за земеделските 
стопанства. На подпома-
гане подлежат земедел-
ски стопани, които имат 
подадено и приключено 

заявление по схеми за об-
вързано подпомагане за 
плодове и за зеленчуци 
(полски и/ или оранже-
рийни), реколта 2021 г. 
Градинарите и овощари-
те трябва да са подавали 
поне 3 г. назад заявяване 
за обвързано подпома-
гане за плодове и/или за 
зеленчуци (за Кампания 
2018, за Кампания 2019 и 
за Кампания 2020 г.). Кре-
дитите ще се предоставят 
при лихва в размер на 1.5 
% и следва да бъдат пога-
сени до 30 юни 2022 г. 
Предстои ДФ „Земеде-
лие“ да изготви указания, 
съвместно с компетент-
ните дирекции на МЗХГ, 
които министърът на зе-
меделието, храните и го-
рите трябва да утвърди. 


