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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Януари ще покоси очакванията за дебел сняг и здравословен мраз за 

посевите 

 

Въпреки по-студения циклон, който ще нахлуе в страната през следващите дни, 

синоптиците няма как да сбъднат очакванията на земеделците за дебел сняг и 

здравословен мраз в първия месец от новата 2021 година. Според краткосрочните 

прогнози дъждовете, които започват, отчасти ще предизвикат захлаждане. 

Климатичната метаморфоза обаче трудно ще обърне меката зима, на която сме 

свидетели от декември досега. Защото докато у нас забравихме дори за 

температури от рода на минус 5-60С, то днес в Пекин термометрите са отчели 

минус 200С, а още по на изток – в Япония и Сибир температурите продължават да 

падат до минус 30 и 40 градуса. 

Около Йорданов- и Ивановден е напълно нормално нощните температури да 

паднат до минус 20-25 градуса. За жалост, този януари няма да донесе жадувания 

мраз, който иначе е изключително здравословен за посевите. 

Краткосрочните прогнози показват, че малко по-ниски от сегашните 

температури ще се усетят още в събота и неделя, но стойности под нулата ще 

има едва в периода между 15 и 16 януари, когато в различните региони от 

страната нощните температури могат да паднат между минус 1-3 градуса и минус 

4-6 градуса. Валежите обаче ще бъдат с различна интензивност и ще продължат 

от 7-и до 12 януари над цялата страна. Докато в Южна и Североизточна България 

ще бъдат основно от дъжд, в западните райони ще са примесени с мокър сняг. 

След 16 януари до края на месеца не се предвиждат особено обилни валежи, 

въпреки че дългосрочните прогнози не винаги се сбъдват, припомнят синоптиците. 

Около 15-20 януари нощните температури в Северна България – Русенско, 

Видинско, Плевенско и Добричко, може да паднат максимум до минус 5-6 градуса, 

след което отново ще бъдат около нулата. В Южна България нощните 

температури ще се движат около минус 1-4 градуса в периода след 16 януари. По-

меко ще бъде времето и по Черноморието. 

И докато през третата седмица на месеца се очакват най-ниските температури, 

в края на януари термометрите отново ще показват стойности над нулата. 

Възможно е в края на месеца - началото на феврури отново да има поредица от 

няколко държдовни дни, които най-осезателно ще се усетят в Североизточна 

България и Бургаско. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Индикативният график за директите плащания по дати до юни 2021 

година 

Фонд „Земеделие е готов с прогнозния (индикативния) график, по който ще се 

извършват преводите по всички схеми на директните плащания за Кампания 

2020 година. Експертите обещават по-ранно превеждане на субисидите за 

плодове и зеленчуци, преразпределително плащане, тютюн и др., като 

последните суми ще са по сметките на стопаните през юни.  

Първото плащане за тази година ще бъде направено по преходната 

национална помощ за говеда и биволи необвързана с производството (ПНДЖ 1) 

– втори транш в периода 10-20 януари 2021 г. 

И тази година тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си по-рано. 

Средствата ще им бъдат преведени между 10 и 20 февруари 2021 г. 

След 20 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и 

климат“. Фермерите може да очакват финансово подпомагане в двете 

направления - "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за 

селското стопанство" и "Традиционни практики за сезонна паша - 

Пасторализъм". 

Най-чаканите плащания, свързани със схемите за обвързана подкрепа в 

сектор „Плодове и зеленчуци”, тази година ще се пуснат с месец по-рано. 

Преводите по 7-те отделни схеми ще бъдат осъществени във времето между 20

-28 февруари 2021 г., при условие че към 15 февруари 2021 г. е утвърден 

окончателният слой площи -допустими за подпомагане. 

В периода 10-20 март 2021 г. ще са плащанията по схемата за обвързано 

подпомагане за картофи, лук и чесън. От фонда припомнят, че до края на 

януари стопаните, произвеждащи картофи, лук и чесън, доказват с документи за 

произведената и реализирана продукция, като имат възможност и за онлайн 

отчитане. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 13.01.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


