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БРЮКСЕЛ↓
ЕК предлага нова бюджетна
линия за кризисния резерв в
селското стопанство
Кризисният резерв в Общата селскостопанска политика в
сегашния си вид е напълно неоперативен. Ето защо
Европейската комисия предлага бюджет за селско стопанство,
който не е нещо повече от една бюджетна линия, която следва
средствата, събрани от мерките за справяне с кризи и за
управление на пазарите. Въпросът е
колко ще бъде голям този бюджет и
това е политическо решение, което ще
се вземе. Ние предлагаме бюджет от
поне 400 млн. евро и възможност за
допълване на този бюджет, ако не
достига. Решението ще бъде взето в
процеса на решаване на бюджета. Това
каза Рудолф Мьогеле, заместник-генерален директор в
Дирекцията по земеделие и развитие на селските райони в ЕК,
по време на заседание на европарламентарната комисия по
земеделие в Брюксел. Целта на заседанието бе докладчиците по
новата ОСП да представят на евродепутатите предложения за
промени.

Хоризонталният регламент остава почти същият
Страните членки не направиха предложения относно таваните
на плащанията, а те са изключително важна промяна, отбеляза
Рудолф Мьогеле. „Предложението разпоредбите регулиращи
Управляващия орган и разпоредбите регулиращи системата за
съвети в земеделието да бъдат преместени от Регламента за
стратегическите планове и да бъдат уредени в Хоризонталния
регламент според Европейската комисия не е проблем, но е
извън контекста, тъй като тези две разпоредби са добре уредени
в регламента за стратегическите планове и няма смисъл да бъдат
изваждани от там.“, коментира той.

Хоризонталният регламент представлява законодателство за
управлението на ОСП чрез административните органи на ЕС и
националните органи. Регламентът е доста сложен в техническо
отношение, тъй като става дума за технически процедури. „Това
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е причината да вярваме, че този регламент не бива да бъде
променян значително и нашите усилия са насочени по-скоро към
адаптация на регламента към новата ОСП, както е заложена в
предложенията на Европейската комисия и към регламента за
стратегическите планове.“, обясни Рудолф Мьогеле и уточни, че
не се предвиждат значителни изменения на регламента и в
бъдеще.

Как европарламентът и
Еврокомисията ще се договарят
по таваните и минималните суми
на директните плащания

Механизъм за проверка

След като Европейският парламент (ЕП) направи предложения
по законодателните проекти на Европейската комисия (ЕК) за
бъдещата Обща селскостопанска политик
ОСП, вървят
преговори въз основа на които се очаква до 3 декември да текат
дискусии.Най-интересните дебати са по таваните на плащанията.
В проекта на ЕК е посочено, че в бъдещето си „стратегичските
планове по ОСП“ държавите членки трябва да установят
минималната площ за получаване на директни плащания. Тези
изисквания следва да се отнасят до необходимостта да се
избегне прекомерната административна тежест, породена от
управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се
гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането
на целите на ОСП, за които допринасят директните плащания.
„Като се вземат предвид съществуващите обвързани с
производството плащания, които не са свързани с площ, и като
се отчитат също така съществауващите, понякога значителни
вариации при плащанията за хектар, таванът, основаващ се само
на хектар, ще се окаже неефективен, поради което следва да се
предвиди и възможността за прилагане на минимална сума на
плащанията“, се посочва в проекта на ЕК.

Евродепутатите предложиха също страните членки да съставят
докладите за изпълнение на стратегическите планове на 2
години вместо на 1 година, както е сега. Според ЕК обаче това
предложение е повод за притеснение, тъй като отчитането е
свързано с процеса на постигане на повече сигурност при
изпълнението на бюджета. Идеята противоречи на финансовия
регламент, който определя точно как трябва да се осъществи
отчитането на изпълнението на бюджета. „Отчитането трябва да
става всяка година.“, категоричен бе Рудолф Мьогеле и призова
преразглеждане на това предложение.
Крайният срок за предлагане на промени е 3 декември в 15 ч.
брюкселско време
Източник: Агрозона
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В същия доклад
се акцентира и
следното.
„С
цел
да
се
гарантира
минималното
равнище
на
подпомагане на
селкостопанските доходи за всички истински земеделски
стопани, както и да се постигне съответствие с целта на Договора
за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на
селкостопанската общност, следва да се установи годишно
необвързано с производството и основаващо се на площ
плащане, като вида интервенция „Основно подпомагане на
доходите за устойчивост“. С цел подобряване на насочеността на
подпомагането сумите на плащанията могат да бъдат
диференцирани, по групи територии, въз основа на социалноикономически и/или агрономски условия. С оглед избягването
на неблагоприятните последици за доходите на земеделските
стопани, държавите членки могат да изберат да прилагат
основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа
на правата за получаване на плащане. В този случай стойността
на правата за получаване на плащане преди всяко по-нататашно
сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната
стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане
съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и

плащанията за селскостопански практики, благоприятни за
климата и околната среда. Държавите членки следва също така
да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се продължи
постепенното отдалечаване от историческите стойности. В тази
връзка Европейския парламент дава малко по-различно
тълкувание. „С цел подобряване на насочеността на
подпомагането, сумите на плащанията могат да бъдат
диференцирани по групи територии, въз основа на социалноикономически и/или агрономски условия. С оглед на
избягването на неблагоприятните последици за доходите на
земеделските стопани държавите членки могат да изберат да
прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост
въз основа на правата за получаване на плащане. В този случай
стойността на правата за получаване на плащане преди всяко понататашно сближаване следва да бъде пропорционална на
тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно
плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и
плащанията за селскостопански практики, благоприятни за
климата и околната среда. Държавите членки следва също така
да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се продължи
постепенното отдалечаване от историческите стойности.
Заключението на Еврпарламента е,че „основното подпомагане
на доходите за устойчивост представялява основната подкрепа
по линия на ОСП за стабилизирането на приходите на
земеделските стопанства, поради което е необходимо
значителна част, най-малко 70% от предвидените директни
плащания без тези за памук, да бъдат предназначени за това
основно подпомагане“. В проекта н ЕП се измества и действието
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за прилагане на националните стратегически планове през
следващия програмен период, като вместо от януари 2021г.
видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да
обхващат периода от 1 януари 2023г. до 31 декември 2027г. се
посочва в проекта.

Общият размер на приходите, помощите и даренията ще е 25 693
299 800 лв., от които данъчните приходи са 23 133 200 000 лв.

Източник: Sinor.BG

У НАС ↓
Окончателно: Парламентът прие
рамката на държавния бюджет за
2019 г.
Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2019 г.
За текста гласуваха 100 народни представители, против бяха 66,
а един се въздържа.
През следващата година за политика в областта на земеделието
и селските райони ще бъдат използвани над 475 млн. лева.
Парите са предвидени в държавния бюджет за 2019 г.
Средствата са заложени в бюджетите на Министерството на
земеделието, храните и горите и на Държавен фонд
„Земеделие“.

Размерът на разходите ще е 13 323 731 600 лв., а на трансферите
– 11 486 769 200 лв. От средствата за трансфери за общините са
предвидени 3 745 750 500 лв., за държавното обществено
осигуряване – 4 231 661 600 лв., а за НЗОК – 1 437 589 000 лв.
Предвижда се вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 282 127 700
лв.
Бюджетното салдо ще бъде дефицит в размер на 399 328 700 лв.
Източник: Агрозона
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Министър Порожанов: От
началото на 2019 г. ще стартира
държавна помощ за
сертифициране по Global G.A.P.
„Чрез търговските вериги българските производители имат
възможността техните продукти да намират все по-трайно място
на централно и западноевропейските пазари. От началото на
следващата година стартираме държавна помощ за поемане на
50% от разходите за сертифициране по Global G.A.P. на
производителите на плодове и зеленчуци, което ще им даде още
по-добър достъп до големия ритейл“.

партньорството им с българските производители, част от
инициативата на МЗХГ „Аз подкрепям българските
производители, подкрепи ги и ти”.
62 процента е делът на българските продукти в големите вериги,
при хлебните изделия в „Лидл“ стига и до 100%, каза още
министър Порожанов. Той припомни, че през седмицата беше
одобрена от ЕК и държавната помощ за малки мандри, която е
до 60 000 лв. Министерството работи за подобна схема и за
малките кланици, за доилни апарати, както и за хладилно
съхранение на плодове и зеленчуци. “Пожелавам на всички
производители много успех и да надграждате продуктите, за да
се гордеете с тях не само на българския, но и на международния
пазар”, заяви още земеделският министър.
„Инициативата „Аз подкрепям българските производители,
подкрепи ги и ти” е пример за доброто сътрудничество между
бизнеса и държавата”, каза Милена Драгийска, главен
изпълнителен директор на “Лидл България”. От стъпването си на
пазара у нас през 2010 г. търговската верига е удвоила броя на
българските доставчици, с които работи и те вече са 172
производители от цялата страна. Броят на тези, които изнасят
продукцията си чрез веригата е нарастнал 5 пъти.
Източник: www.osp.bg

Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов на събитие по повод 8 г. “Лидл” в България и
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Министър Порожанов:
Земеделските дейности са и ще
останат важен източник на
доходи
Министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов взе участие в 9-та Босфорска среща на високо ниво
под надслов „Мир за всички и устойчиво развитие“, която се
проведе в Истанбул, Република Турция. Той и неговият турски
колега Бекир Пакдемирли бяха основни говорители в
панела „Ролята на земеделието в устойчивото развитие и
сътрудничеството“.
Министър Порожанов изтъкна, че земеделието заема
специфично място в социално-икономическия живот на
България. Традициите в производството на зърнени култури,
зеленчуци, плодове и отглеждането на животни, са основни
фактори за развитието му. България притежава редица
конкурентни предимства за реализиране на инвестиции в тези
области.
“Земеделските дейности са и ще останат важен източник на
доходи за голяма част от населението в България”, подчерта
министърът. И добави: “Моето министерство насърчава процеса
на цифровизация на селското стопанство в неговата цялост и
подготвя стратегия, която ще даде зелена светлина за
изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата
трансформация на земеделието и следва да предвиди

конкретни мерки за тази трансформация. Ускореното развитие
на цифровите технологии и изграждането на нови бизнес
модели
в
земеделието може
да допринесе за
привличане на помладите поколения,
като по този начин
забави негативните
процеси
и
влошаването
на
демографската
структура на заетите
със земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони”.
“Целта на всички ни трябва да бъде преодоляване на
предизвикателствата, готовност за подкрепа, солидарност и
сътрудничество между равноправни участници с общи интереси
и взаимна толерантност”, заяви в заключение министърът.
Румен Порожанов проведе и среща с турския министър на
земеделието и горите Бекир Пакдемирли. Двамата обсъдиха
въпроси, свързани със сътрудничеството между двете страни в
областта на селското стопанство.
Източник: МЗХГ
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МЗХГ подготвя стратегия за
цифровизация на селското
стопанство
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
насърчава процеса на цифровизация на селското стопанство в
неговата цялост и подготвя стратегия, която ще даде зелена
светлина за изграждането на необходимата инфраструктура за
цифровата трансформация на земеделието и следва да
предвиди конкретни мерки за тази трансформация.

всички и устойчиво развитие“, която се проведе в Истанбул,
Република Турция. Той и неговият турски колега Бекир
Пакдемирли са били основни говорители в панела „Ролята на
земеделието в устойчивото развитие и сътрудничеството“.
Министър Румен Порожанов е посочил, че ускореното развитие
на цифровите технологии и изграждането на нови бизнес
модели в земеделието може да допринесе за привличане на помладите поколения, като по този начин забави негативните
процеси и влошаването на демографската структура на заетите
със земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони.
Източник: www.osp.bg

Фермерите ще получат отстъпка
от акциза за литър закупен газьол
в размер на 0,38 лв.

Това е заявил министър Румен Порожанов по време на участие
в 9-та Босфорска среща на високо ниво под надслов „Мир за

Със заповед на министъра на земеделиетo, храните и горите е
определена отстъпка в размер на 0,38 лв. от стойността на акциза
за литър закупен газьол през 2017 г. по схемата „Помощ под
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,
използван в първичното селскостопанско производство”. До
края на 2018 г. ще бъдат изплатени близо 73 млн. лв., а
останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на
2019
г.

7

Това е третата кампания, в която процесът по кандидатстване за
държавната помощ е облекчен и заявленията се подават заедно
с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната
година. Отпадна задължението за водене на дневник.
Максималното количество гориво, което подлежи на
подпомагане се определя на базата на методика с разходни
норми. След приема на документи Националната агенция за
приходите извършва проверки на фактурите. Помощта се
изплаща на земеделските стопани директно, а не както преди
това под формата на ваучери за гориво.

съобразява с опазването на околната среда. В момента тече
дискусията за новия програмен период на ОСП и България
трябва да защитава добре своите интереси“, заяви при
откриването на семинара проф. Мишев.
На поканата за семинара се отзоваха както студенти и част от
академиченият състав на катедра „Икономика на природните
ресурси“ към УНСС- София, така и студенти и преподаватели от
Лесотехнически университет в София.

Източник: МЗХГ

ОСП на фокус в УНСС- София
В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“,
изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе
на 27 ноември 2018г. последният от предвидените пет семинара
в университети с аграрни науки. Домакин на събитието беше
Университетът за национално и световно стопанство- София
(УНСС- София), темата „Възможности за бизнес за младите хора
по линия на ОСП “.
Семинарът беше открит от проф. д.ик.н. Пламен Мишев,
ръководител катедра „Икономика на природните ресурси“ към
УНСС. Проф. Мишев изрази искрено задоволство и благодарност
към организаторите за избора на УНСС- София за домакин на
настоящия семинар. „Общата селскостопанска политика покрива
всички аспекти на аграрния бизнес. Тя става все по-зелена и се

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP
– HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите, развитието и
приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България,
за възможностите, които тя предоставя на младите хора, както и
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за предложенията и очакваните промени в политиката след
2020г. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.
Петя Куманова, зам.-главен директор на Главна дирекция
„Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория“ към
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) запозна
аудиторията с ролята на националната система за съвети в
земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и
подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез
инструментите на ОСП. Тя презентира консултантските услуги,
които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките
стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и
горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите
фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки
земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и
защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно
условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги,
услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.
Пред аудиторията бе представена добра практика по ПРСР 20142020. Десислава Йонкова, експерт към НССЗ- гр. София
презентира проект на млад фермер, кандидатствал за
финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020, който се е
възползвал също така и от безвъзмездните консултантски
пакети, предоставяни от НССЗ. Младият фермер Петър Атанасов
към момента изпълнява одбрен проект за създаване на ферма
за култивирани гъби кладница, чрез прилагане на методите на
биологичното производство. Стопанството се намира в с.

Стамболово, община Ихтиман, като за своята дейност
биофермерът е сключил 10-годишен договор за наем в
урбанизиран терен, където на обща площ от 1200 кв.м.отглежда
гъбите кладница. Благодарение на финансирането по проекта
Петър Атанасов закупува техника за капково напояване, сушилня
и хладилна витрина и реализира своята продукция чрез
директни доставки до потребителите от региона.
Участниците в семинара успяха да научат как ОСП насърчава
навлизането на млади хора в сектора, как чрез използването на
инструментите на ОСП се подпомага реализацията на бизнес
начинанията на младите фермери, както и какви са конкретните
ползи от изпълнението на проекта за региона (за местната
икономика, за околната среда, за заетостта и пр.).
Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на
ОСП“, проведен в УНСС-София, е част от информационната
кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято
цел е да повиши общественото разбиране за ролята и
приоритетите на Общата селскостопанска политика на
Европейския съюз.
Източник: www.osp.bg
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МОСВ: Нужна е стратегия за
справяне с последиците от
климатичните промени
Нужни са проактивни действия за справяне с последиците от
изменението на климата“. Това каза Боряна Каменова,
директор на дирекция „Политики по изменение на климата“ в
Министерство на околната среда и водите, на закриващата
пресконференция по проект „Национална стратегия за
адаптация към изменението на климата и План за действие“. Тя
уточни, че е необходимо да се постигне дългосрочна и
високоефективна икономическа, социална и екологична
устойчивост чрез интегриране на адаптационни мерки във
всички сектори, за да могат българските граждани, частният
сектор и държавните институции да се подготвят и защитят по
подходящ начин от уязвимостта, произтичаща от изменението
на
климата.

Подготовката на стратегията е в изпълнение на проекта
„Национална стратегия за адаптация към изменението на
климата и План за действие“, финансиран по Оперативна
програма „Добро управление 2014-2020 г.“. Бенефициент по
договор BG05SFOP001-2.001-0007/10.04.2018 г. е МОСВ, а
изпълнител – екип на Световната банка (СБ).
В рамките на проекта за първи път в България е изготвен
макроикономически анализ, като част от рамковия документ. В
анализа са оценени социално-икономическите последици от
въздействията от изменението на климата. Изчисленията
показват, че ако не се предприемат действия, изменението на
климата ще окаже негативно влияние във финансово
отношение, като е възможно да ликвидира икономическия
растеж на страната до 2050 г.
Заплахите за България, свързани с изменението на климата, са с
очаквано средно повишение на температурите между 2 и 4°С до
2100 г. според различните сценарии. Последиците от
изменението на климата са: намаляване на водните запаси,
последици за здравето, особено за уязвимите групи от
населението, смущения в цикъла на земеделското
производство, стрес за биоразнообразието и горите, щети по
инфраструктурата и частната собственост, промяна в
туристическите модели. Макроикономическите въздействия
могат да бъдат смекчени в значителна степен, ако се
предприемат действия за адаптация. Секторните анализи
показват, че инвестициите в мерки за адаптация се изплащат.
Стратегията е подкрепена от оценки на уязвимостта и риска за 9
ключови сектора: „Селско стопанство“, „Енергетика“,
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„Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“, „Горско стопанство“,
„Води“, „Биоразнообразие и екосистеми“ и „Човешко здраве“.
Приемането на стратегията, плана и бъдещото изпълнение на
мерките в тях ще бъдат условие за подготовка на оперативните
програми в тези сектори през следващия програмен период.

МЕРОПРИЯТИЯ↓
Фестивал Хляб и Вино 2018

В плана за действие към стратегията се определят цели и
приоритети за подобряване на адаптивния капацитет и мерки по
сектори с график за изпълнение, необходими ресурси и
отговорни институции. Основните типове дейности са насочени
към: изграждане на институционален капацитет; повишаване на
осведомеността по въпросите, свързани с адаптация към
климатичните промени; интегриране на мерките по адаптация в
дейностите във всички сектори; постигане на устойчивост към
изменението на климата за инфраструктурата и материалните
активи – с особен акцент към защитата на т.н. критична
ифраструктурата, като ВиК, електропреносна мрежа и пътна
мрежа.
Източник: Агрозона

Пети фестивал „Хляб и Вино“ 2018 е създаден в чест на Хляба и
Виното, защото никой не е по-голям от Хляба, а във Виното е
Истината! Събитието е традиционно за града и тази година ще
събере производители на качествени вина,
хлебопроизводители, както и търговски, месопреработвателни
и други фирми от хранително-вкусовия бранш.
Кога: 2 декември
Къде: ресторант Орфей, Парк-Хотел Стара Загора
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Немски коледен базар – София
Ежегодният
Немски
Коледен базар в София
пресъздава
автентичната
немска
традиция
в
празнуването на Коледа.
За целта се проектира и
строи на специално
избрано място мини
Коледно градче с празнично украсени дървени къщички,
предлагащи на посетителите типични за немската кухня ястия,
топло вино и лакомства за децата, както и ръчно изработени
сувенири – дървени играчки, коледна украса. В сърцето на това
градче се поставя сцена, на която всеки ден се представят
културните мероприятия на събитието / куклен театър, коледни
музикални изпълнения, концерти на училища, детски градини и
благотворителни фондации/, чийто основен акцент е Дядо
Коледа, помагащ всяка вечер на специален гост да отвори
поредното прозорче от предколедния календар. Всяка година
Немският Коледен Базар подпомага и конкретна социална кауза
чрез събиране на дарения и предоставяне безвъзмездно сцената
и територията на базара на фондации, занимаващи се с
благотворителност. Обособена е и зона за анимация и
забавления за най-малките посетители.
Кога: 23 ноемрври – 23 декември
Къде: гр. София, Градската градина
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