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БРЮКСЕЛ↓ 

Шекерски: Същите цели на 
ОСП, но нови форми за 
изпълнение 
В новата ОСП няма да има промени в целите, но се предвиждат 
изменения във формата, в която те се прилагат. Това каза вчера Адам 
Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на 
селските райони в Европейския парламент. След като ЕС очертае 
целите, държавите членки вземат отношение под формата на 
стратегически планове. В тях те посочват своите специфични 
възможности за постигането им. 

До момента се правеха стратегически планове само за втория стълб, в 
бъдеще обаче се предвижда да има стратегически планове и за двата 
стълба. Държавите членки следва да очертаят плановете си за 
реализиране на целите, залегнали в законодателните предложения на 
комисията. 

„Според нас целите може да бъдат постигнати по-добре, ако дадем на 
държавите – членки повече възможности. В бъдеще са предвидени 
редица такива възможности, като се отчита и потенциалът на страните. 
За целта обаче е необходима и гъвкавост“, каза Шекерски. Той не скри, 
че има критики по този въпрос, защото се твърди, че така ще се 
ограничи обхвата на ОСП. 

Според него след Брекзит в ЕС ще се провеждат 27 
селскостопански политики и не всички страни ще тръгнат по един 

и същи път. ЕК ще получи плановете и ще ги анализира. „Комисията 
няма да приеме решения, предлагани от държавите членки, които да 
доведат до изкривяване на конкуренцията. Няма да има риск в това 
отношение“, категоричен е Шекерски. По този начин ще може да се 

усвои по-добре потенциалът 
на различните страни. 

Източник: Агрозона 

 

 

Д-р Руул Йогениил за новата 
ОСП: ЕК ще санкционира 
държавите, ако земеделската им 
политика е сбъркана 
През следващия програмен период (2021-2027г.) Европейската 
комисия ще даде гоояма самостоятелност на държавите членки за 
създаване на самостоятелни земеделски политики, но ще извършва и 
постоянни наблюдения за въздействието от прилагането им. 
Държавите ще следят показателите за прозивдоството  и резултатите 
от политиката, а ЕК ще проучва генерално какво е възействието. АКо 
съответната държава не покаже резултатите, които е очаквала, 
Европкомисята може дазадържи част от плащанията. Това обясни 
вчера в доклада си пред форума на Центъра за икономически 
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изследвания в селското стопанство (САРА) д-р Руул Йогениил от 
изследователския институт към Wageningen University Холандия. 
Оценката на въздействието от прилаганите земеделски политики от 
всяка държава ще се извършва от ЕК. 

Д-р Йогениил 
посочи, че за да 
се предпази от 
орязване на 

евросредства, 
всяка държава 
трябва да 

извърши 
сериозни 

предварителни 
анализи за 

въздействието 
на политиките, 

които смята да прилага. За целта земеделските министерства трябва 
да разботят с независими институции. Целите, които следващата ОСП 
си поставя са земеделския сектор да бъде по-устойчив и с по-високи и 
стабилни доходи. За стабилността на доходите ще помогнат 
инструментите за управление на риска. Ще има по-ясни правила за 
околната среда и климата. Ще бъде стимулирана жизнеността на 
селските райони. 

В настоящата ОСП има правила за „зелена икономика“, които ще бъдат 
променени, подчерта холандският специалист. Някои от изискванията 
ще останат като това за поддържане на пасищата например, но з атях 
стопаните не бива да очакват допълнително заплащане. 

Новост ще са екосхемите, като всяка държава трябва да разработи 
поне една такава. Въпрос на избор пред фермерите е дали ще изберат 
да я приложат. За екосхемите ще се плаща по първи стълб, 
земеделците ще са без задължение да съфинансират помощта. Ако 
държавата одобри повече екосхеми, то тогава плащанията на площ ще 
бъдат по-малки. 

От земеделските производители ще се очакват повече резултати. На 
втори и по-незначителен план ще са изискванията къ фермерите. Няма 
да има преки наблюдения на ЕК върху земеделците, както е било до 
сега, след 2020г. бенефициентите ще бъдат под прякото наблюдение 
на държавата. Има някои рискове пред общия европейски пазар след 
2020г. Например ако някоя държава увеличи плащанията по 
екосхемите, това би се приело като скрито подпомагане, което може 
да наруши развновесието на пазара. Възможно е конкретен сектор да 
бъде подпомогнат с конкретни плащания, което също ще е 
антипазарно, обърна внимание д-р Руул Йогениил. 

Източник: Агро Пловдив 
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У НАС ↓ 
Заместник – министър Вергиния 
Кръстева се срещна с 
представители на Комисията по 
земеделие и развитие на 
селските райони на Европейския 
парламент 

Необходимо е  да 
се запази 
възможността за 
прилагане на 
схемите за 

преходна 
национална 

помощ и след 
2020 г. Това каза 

заместник-
министър 
Вергиния 

Кръстева по 
време на среща с  представители на Комисията по земеделие и 
развитие на селските райони на Европейския 
парламент.  Потенциалното прекратяване на схемите може да има 
негативни последствия върху част от земеделските стопани в България, 
които имат разпокъсани дребни площи и определен сегмент в 

животновъдството и не получават друг вид директна подкрепа, каза 
тя.   
Обвързаната подкрепа  е много важен инструмент за България за 
подпомагане на секторите на животновъдството и плодовете и 
зеленчуците, подчерта заместник-министъра. Намалението й е 
абсолютно неприемливо, защото може да предизвика срив в 
подпомаганите сектори, които имат критична необходимост от това 
финансиране. 

По отношение на таваните на директните плащания смятаме, че трябва 
да бъдем изключително внимателни при поставянето на горна 
граница, за да не допуснем подкопаване на устойчивостта и 
конкурентоспособността на земеделските стопанства, каза Вергиния 
Кръстева. 

Източник :МЗХГ 

Земеделската комисия на ЕП 
обсъжда у нас бъдещето на 
селскостопанската политика 
Бъдещето на общата селскостопанска политина на ЕС след 2020 ще е 
в основата на посещението на делегация на земеделската комисия в 
Европейския парламент /ЕП/ у нас на 29-31 октомври, съобщават от 
Бюрото за връзка на ЕП в София. 
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Работната 
програма включва 
срещи с 
министъра на 

земеделието, 
храните и горите 

Румен 
Порожанов, със 

секторни 
експерти от 

аграрното 
ведомство, 

неправителствени 
организации от земеделския сектор, с председателя на ресорната 
комисия в Народното събрание Деислава Танева и български народни 
представители. Евродепутатите ще се запознаят с различни 
традиционни за страната ни производства –дестилация на розово 
масло и масло от лавандула, биологично производство на плодове и 
зеленчуци, пчеларство, ще имат възможност и за дегустация на 
български вина. 

Целта на работното посещение е да даде възможност на членовете на 
Комисията по земеделие и развитие на селските райони да се 
запознаят с опита и предизвикателствата, които срещат българските 
власти, производители и заинтересовани организации във връзка с 
изпълнението на общата селскостопанска политика на ЕС, както и 
техните позиции и предложения за бъдещото и развитие след 2020г. 

Източник:Български фермер 

 

Решението за таваните ще 
бъде политическо, необходима 
е общоевропейска рамка за 
горната граница на 
плащанията в земеделието 
Горната граница на плащанията трябва да бъде определена след 
добър анализ 

 

Владимир Уручев 

Необходимо е да има е единна 
общоевропейска рамка за 
таваните на плащанията в 
селското стопанство. Това 
коментира днес евродепутатът 
Владимир Уручев по време на 
заключителната пресконференция 
на членове на Европейския 
парламент от Комисията по 
земеделие и развитие на селските 
райони. Засега няма анализ на 
очакваното въздействие от скалата 

на таваните на директните плащания, но Европейската комисия 
вече работи по него, стана ясно още от думите му.  
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Евродепутатът припомни, че има разногласия и на европейско 
ниво не само за таваните на плащания, но и за различните 
политики в селското стопанство в страните-членки. „Когато има 
такива разногласия в целия Европейски съюз, то решението, 
особено за таваните ще бъде политическо и ще се вземе на най-
високо ниво. Рано е да се каже какво ще бъде решението, 
дебатите започват сега“, каза още българският представител в 
земеделската комисия на ЕП. 

Обратен ефект: Таваните може да отблъснат някои хора от 
земеделието 

„Горната граница на плащанията трябва да бъде определена на 
базата на добър анализ, за да няма изкривяване. Таванът трябва 
да ограничи некоректните кандидати за субсидии да навлязат в 
селското стопанство.“, е мнението на Владимир Уручев. По 
време на срещите с представителите на различни браншови 
организации е станало ясно, че има разлика между тях по въпроса 
за таваните. 

„Част от тях настояват да има задължителен таван и той да бъде 
колкото се може по-нисък, но от друга страна са големите 
производители и не можем да имаме нищо против тях. Затова 
някой от браншовите организации, както и колеги в Европейския 
парламент смятат, че тези тавани трябва да бъдат обосновани. Да 
бъдат базирани на добър анализ и да няма изкривяване. За да не 
окаже, че таванът ограничава желанието въобще някой да 
навлиза в селското стопанство. Ако ограничиш някого на 60 хил. 
евро, той ще отиде някъде, където ще спечели 600 хиляди. Не е 
полкова прост въпросът за таваните, но да не стане така, че да 
ограничим въобще развитието.“, предупреди евродепутатът. 

Шекерски: Трябва да сме много предпазливи по отношение на 
таваните 

 

Адам Шекерски и 
Момчил Неков 

Темата за таваните е 
много важна и за 
България и според 
председателят на 
Комисията по 
земеделие и 
развитие на селските 

райони в европейския парламент Адам Шекерски. „Аз лично 
също съм от бивша социалистическа държава и знам как 
функционираше преди селското стопанство в нашия регион на 
базата на селскостопански кооперативи. Трябва да сме много 
предпазливи по отношение на таваните, защото трябва да 
помислим и за работещите в тези стопанства.“, каза той. 

Според него също трябва да се постигне равновесие в цялата 
система. „Големите стопанства, с голям обем на продукцията 
имат по-нисък обем на разходите. Ако преустановим директните 
плащания към тези производители, те вече няма да са 
конкурентоспособни, не бива да забравяме и това. Трябва да сме 
внимателни, не искаме да навредим на големите стопанства. Те 
също постигат добри резултати.“, предупреди Шекерски, който е 
избран за евродепутат от Полша. 
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Висококачествени продукти с потенциал, който трябва да се 
използва – това са видели европейските депутати по време на 
първото посещение на делегация от комисията по земеделие, 
откакто страната ни членува в ЕС. Това стана ясно от думите на 
евродепутатът Момчил Неков. Той настоява в България да има 
публичен дебат по бъдещето на Общата селскостопанска 
политика. Момчил Неков отново настоя да има директни 
плащания за опрашване, както и мерки против концентрацията 
на земя. По общо по седем точки българският евродепутат има 
предложения, свързани с родното земеделие. 

По-рано тази седмица, по време на срещата между 
евродепутатите от Комисията по земеделие и представителите на 
браншовите организация от българското земеделие, 
Асоциацията на земеделските производители в България (AЗПБ) 
се обърна към членовете на ЕП с предложения за бъдещата ОСП 
след 2020 г. От асоциацията предлагат страните членки сами да 
определят детайлно дефинициите за млад фермер и за истински 
фермер съобразно своята структура и демография, предложи 
АЗПБ. Асоциацията подкрепя идеята таваните на директните 
плащания да бъдат доброволни за държавите членки (ДЧ) и в тях 
да бъде включена единствено базовата схема като СЕПП. Според 
АЗПБ страните членки също така сами трябва да определят 
методиката за приспадането на разходите за труд, работна ръка и 
осигуровки при прилагане на таваните. 
„Ако ДЧ реши да прилага таваните на плащанията, нека сама да 
определи как да използва генерираните средствата. Считаме, че 
насочването, което ЕК предлага по отношение на 
преразпределителното плащане, не е адекватно за всички ДЧ. 
През настоящия програмен период страната ни за първи път 
приложи схемата. Считаме, че в бъдеще трябва да се оцени до 
колко и в каква степен си струва да бъде засилен акцентът върху 

нея. Освен това Комисията предлага насочване на средствата от 
големи към средни или малки фермери, а няма определения за 
тях. Смятаме, че всяка страна трябва да се обоснове за какво 
приоритетно е решила да използва средствата, генерирани по 
схемата, разбира се в съответствие с целите на политиката.“, 
настояват още от АЗПБ. 

Източник: www.osp.bg 

Стартира първата българска 
социална мрежа за села и 
градове – Selovoditel 
По инициатива на евродепутата Андрей Новаков официално стартира 
първата българска социална мрежа за села и градове – Selovoditel. 
Повече от 120 
души 
присъстваха на 
премиерата в 
София, 
съобщиха от 
пресцентъра на 
ГЕРБ. 

Selovoditel е 
интернет 
платформа, 
която вместо профили на хора разпространява профили на 
български села и градове.  
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Акцентът е поставен върху селата, тъй като отдалечените и 
селските райони са най-често засегнатите от процесите на 
обезлюдяване. Броят на обезлюдените населени места се 
увеличава непрекъснато, което от своя страна е проблем, засягащ 
цяла Европа. Българските села притежават изключително голям 
потенциал, който към момента остава неразкрит, отбеляза 
Новаков. 

Интернет платформата има за цел да рекламира българските 
селища из цяла България, Европа и САЩ. Чрез изключително 
опростен графичен модел всеки профил на селище показва 
неговите най-силни страни и определящите фактори за бъдещи 
посетители, туристи и инвеститори. 

Платформата е напълно безплатна и всеки може да създаде 
профил на избрано от него българско селище. Достъпна е на 
сайта www.selovoditel.andreynovakov.eu. 

Източник: Агрозона 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

Зърнена Академия 2018 

Агрикор и АгроПортал отново имат привилегията да организират 
събитието в партньорство с Българската асоциация на търговците на 
зърно и фуражи (БАТЗФ), Националната асоциация на 
зърнопроизводителите (НАЗ) и Асоциацията на земеделските 
производители в България (АЗПБ). 

Делегати от водещи фирми, местни представители на 
мултинационални компании, фермери, мелничари, преработватели, 
контролни организации, чартьори, браншови асоциации и много други 
ще се срещнат на 3-тото издание на Зърнена Академия 2018 г., за да 
обсъдят пазарите на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица 
и производни.  

Кога: 31 октовмври - 01 ноември  

Къде: INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites – Златни Пясъци, 
Варна 
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Mish Mash SWEET Fest, 
София 

 
Третият 

фестивал на 
пекарството и 

сладкарството 
отново ще 
събере на едно 
място най-

добрите производители в бранша. В продължение на два сладки дни 
по време на Mish Mash SWEET Fest ще имате възможност да опитате 
най-вкусните сладкиши, торти, шоколади, макарони, къпкейкове, 
хлебчета, козунаци, пайове и какво ли още не. 
Освен щандове на изложители ще има кът за хранене, където можете 
да се настаните и да се потопите в любимото удоволствие за сетивата. 
И в двата дни ще има демонстрации и открити уроци по сладкарство и 
готварство от майстори сладкари и пекари. 

Кога: 03-04 ноември  

Къде: зала за събития „В парка“ НДК 

 

 

Дни на Медовината 2018 
 

Празникът ще 
обхване 3 дни и 
няколко локации. 
Медовината е най-

древната 
алкохолна напитка. 
Приготвя се от 

ферментирал 
пчелен мед, към 
който могат да се 

добавят ароматни билки, плодове, подправки. Емблематична за 
Средновековието и ключова мотивация в набезите на смелите 
викинги, медовината днес е в своя Ренесанс. 
На празника ще опитате избрани медовини, ще разберете как се прави 
медовина, ще похапнете вкусна средновековна храна, ще разберете 
от пчелари колко важен е истинският мед за хубавата медовина. 

 

Кога: 02-04 ноември  

Къде: Бирария РагнаРок, София 

 




