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БРЮКСЕЛ↓
Държавите членки ще трябва да
осигурят надеждни системи за
управление за периода 20212027г.

ЕК ще иска увереност за легалността и регулярността на
разходите, както и за надеждността на управленската система,
т.е. че разходите са допустими и отговарят на крайните продукти,
заложени в СП. До 15 февруари на съответната година ДЧ трябва
да представят данни за състоянието на изпълнението на СП от
началото на финансовата година до момента; след този срок
съответните резултати ще продължават да се натрупват, като те
ще се отчитат през следващата година.

Държавите членки (ДЧ) ще трябва да осигурят на национално
ниво надеждни системи за управление с оглед на новия модел
за осъществяване на ОСП и изпълнението на бъдещите
Стратегически планове (СП) за периода 2021-2027 г.
Европейската комисия (ЕК) в рамките на заседание на Работната
група по финансови селскостопански въпроси разясни, че ще
изисква ex ante увереност за допустимост на разходите, които ще
правят Разплащателните агенции (РА) при разходването на
средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, защото за ИСАК и СИЗП ще има помалко правила в бъдещия период отколкото сега, за което е
необходимо ДЧ да разполагат с надеждни системи за
управление.
Относно срока 15 февруари за изпращане от ДЧ на доклад за
изпълнението на СП, ЕК подчертава, че Финансовият регламент
има изискване не само за представяне на сметките, а засяга и
цялата легалност и регулярност на разходите, а в Хоризонталния
регламент това обхваща изпълнението на СП. Това означава, че

Намерението на ЕК относно РА е, когато има само една
национална РА, тя да бъде акредитирана за разходите по двата
фонда (ЕФГЗ и ЕЗФРСР).
Във връзка с управленската система и гаранциите по отношение
външните органи ЕК отбелязва, че РА е отговорна само за
допустимите разходи, а ДЧ трябва да осигури надлежна система
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за управление и ако е необходимо да делегира определени
функции, то тогава също трябва да гарантира, че тези органи, на
които са делегирани функции, работят добре. Според ЕК новият
модел на ОСП за периода 2021-2027 г. не би следвало да
затруднява акредитацията на РА.
По отношение сертифициращия орган ЕК подчертва, че ще бъде
оценяван от компетентният орган и ЕК. Налице е връзка между
изпълнението на задълженията от негова страна и
суспендирането на средства за сериозни слабости в
управленската система: отговорност на ДЧ е да имат надежден
сертифициращ орган, ако ДЧ не е доволна от сертифициращия
си орган, трябва да го смени, но да гарантира, че няма финансов
риск за ЕС, иначе ще се налага суспендиране на средства (според
ЕК няма да има значителна разлика с днешния подход). Относно
сертифициращия орган и проверките, които следва да извършва,
трябва да се има предвид, че той понастоящем проверява
ключовите и допълнителни контроли на РА, за които през
настоящия период ЕК изготви списъци; когато се приемат
базовите актове, ЕК ще предложи наръчник за проверките на
сертифициращия орган за бъдещия период.

ЕС ще инвестира в платформи за
цифрова интеграция в селското
стопанство
Европейският съюз ще инвестира в „платформи за цифрова
интеграция в селското стопанство“, за да ускори процеса на
цифрова трансформация на сектора. Това съобщи комисарят по
земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган по време
на церемонията по откриването на DATAGRI2018- форум за
насърчаване на цифровата трансформация в сектора на
хранително-вкусовата промишленост, който се състоя през
ноември в Кордоба и събра над 1600 специалисти в сектора.

Източник:МЗХГ

Европейският комисар заяви,че тези платформи ще направят
данните достъпни и ще позволят на трети страни да разработват
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приложения и да свързват различни потребители и приложения
с програмисти. Оборудвани с подходящи бизнес модели,
цифровите селскостопански платформи могат в крайна сметка да
„допринесат за създаването на отворени дигитални
иновационни
екосистеми“.Испанският
министър
на
земеделието, рибарството и храните, Луис Планас, подчерта
важната роля, която иновациите и цифровизацията трябва да
играят като необходими инструменти за бъдещето на селското
стопанство, които трябва да бъдат по-интелигентни, устойчиви и
конкурентоспособни, да се борят срещу изменението на климата
и допринасят за опазването на околната среда и постигането на
целите на дневния ред 2030 г. Като пример той посочи
предимството
на
прилагането
на
технологията
и
цифровизацията в модернизацията на испанското напояване,
което успя да намали консумацията на вода с 16% в периода
между 2004 и 2015 г. В тази връзка е оценен приносът на
испанската Агроклиматичната информационна система за
напояване (SIAR), която предоставя в реално време
метеорологична информация за управление на нуждите от
напояване във всеки един момент.
Генералният секретар на Испанската конфедерация на
организациите на земеделски производители (COAG), Мигел
Бланко, заяви, че не се очаква процесът на цифрова
трансформация в селскостопанския сектор да има осезаемо
въздействие през следващите две или три години, но след
десетилетие последиците от него ще бъдат много дълбоки и без
съмнение ще повлияят на производителността и качеството на
селскостопанските продукти, производствените разходи, както и
други променливи на производствения процес, като
въздействието върху околната среда. Той счита, че е важно да

бъдат достигнати по-голямата част от професионалните
фермери, които произвеждат нашата храна, така че да са
подготвени и адаптирани за тази интензивна промяна. Според
Бланко, за COAG е от съществено значение „технологията да
бъде поставена в услуга на земеделските производители, а не
обратното“.
Източник: www.osp.bg

Еврокомисар Хоган: Правим
всичко, за да имаме през 2019 г.
заключенията за новата ОСП
Надявам се, че през втората половина на 2019 г. Европейската
комисия ще има заключения относно промените в Общата
селскостопанска политика след 2020 г.“, каза еврокомисар Фил
Хоган по време на конференцията „EU Agricultural Outlook
conference“, която се провежда на 6 и 7 декември в Брюксел.
Румънското председателство на Съвета на ЕС ще продължи да
работи върху заключенията по ОСП, допълни той.
Председателят на комисията по земеделие и развитие на
селските райони в европарламента Адам Шекерски е поставил
програма със срокове, в рамките на които да бъдат направени и
обсъдени предложенията за бъдещата ОСП. „Предстоят избори
за Европейски парламент и ние ще направим всичко възможно,
за да приключим с предложенията за промени в ОСП преди да
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изтече мандатът на настоящия парламент.“, заяви комисар
Хоган.

пряко касаят навременното планиране, визията и приоритетите
на следващите оперативни програми.

През 2019 г.
изтича
мандатът
на
настоящата
Европейска
комисия.
Ирландецът
заяви, че ще се
кандидатира
за
втори
мандат,
ако
министърпредседателят на страната му го номинира. Досега не е имало
еврокомисар по земеделието с втори мандат.

България подкрепя призивите за опростяване на правилата, но
едновременно с това настоява за единен национален документ,
който да задава посока при реализацията на различи типове
програми и инвестиции, да координира целите и да осъществява
връзката
между
националните
стратегии за
развитие
и
европейските
политики.

Източник: Агрозона

България изготвя национална
политика за следващите
оперативни програми
Правителството одобри позицията на България за заседанието
на Съвета по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“,
което ще се проведе на 30 ноември в Брюксел. Ключово за
страната ни е постигането на съгласие по всички теми, които

Очаква се по
време
на
Съвета
австрийското председателство да повдигне отворените въпроси
в преговорите по пакета от законодателни предложения за
европейската политика за сближаване 2021-2027 г. – т. нар.
„кохезионен пакет“. Ще бъде обсъден и новият подход за
териториално сътрудничество между европейските региони.
На 4 декември в Брюксел предстои да заседава и Съветът на ЕС
по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Очаква се да
бъде постигнат общ подход по данъка върху цифровите услуги.
Предвижда се да бъде одобрен Доклад на ЕКОФИН до
Европейския съвет по данъчни въпроси и резултатите от
проведения триалог по Банковия пакет.
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Австрийското председателство ще представи доклад за
напредъка по изграждането на Европейска схема за гарантиране
на депозитите. В дневния ред е включено представяне от страна
на ЕК на изпълнението на плана за действие за справяне с
необслужваните кредити в Европа, на Годишния обзор на
растежа за 2019 г., на доклада за механизма за предупреждение
за 2019 г. и на препоръката относно икономическата политика на
еврозоната.
Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар,
индустрия, научни изследвания и космическо пространство) ще
заседава на 29 и 30 ноември в Брюксел. В частта „Вътрешен
пазар и индустрия“ се предвижда приемането на общ подход,
касаещ два регламента – относно отношенията между
платформите и предприятията, от една страна, и общата
безопасност на превозните средства, от друга. Ще бъде приет и
частичен общ подход по програмата за единния пазар.
Очакват се и заключения на Съвета относно бъдеща стратегия за
промишлената политика на ЕС. В частта „Космическо
пространство“ ще бъде представен доклад за напредъка по
предложението за Регламент за създаване на космическа
програма на Съюза, след което министрите ще проведат
дискусия по темата. В частта „Научни изследвания“ ще се
приемат заключения относно управлението на европейското
научноизследователско пространство. Съветът ще обсъди
Рамковата програма за научни изследвания и иновации за
2021—2027 г. „Хоризонт Европа“ и нейните правила за участие и
разпространение на резултатите с цел постигането на частичен
общ подход.

Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика във
формат „Транспорт“ ще заседава на 3 декември в Брюксел. Ще
бъдат дискутирани теми от областта на автомобилния, морския,
железопътния и въздушния транспорт, интермодални въпроси и
ТЕН-Т. В рамките на форума ще се проведе Четвъртата Дунавска
министерска среща, на която ще се обсъди сътрудничеството и
координацията между крайдунавските държави за гарантиране
на добри условия за корабоплаване по река Дунав и нейните
притоци. Заседанието във формат „Телекомуникации“ ще се
проведе 4 декември в Брюксел, като ще бъдат обсъдени
въпроси, свързани със създаването на програмата „Цифрова
Европа“ за периода 2021-2027 г., създаването на Европейски
център за експертни познания в областта на киберсигурността и
Мрежа от национални координационни центрове, както и
неприкосновеността на личния живот и електронните
съобщения.
Министерският съвет одобри също доклада с резултатите от
заседанието на Съвет „Общи въпроси” по чл. 50 от Договора за
Европейския съюз, който се проведе на 12 ноември в Брюксел.
Съветът направи преглед на актуалното състояние на
преговорите по споразумението за оттегляне на Обединеното
кралство от ЕС. Комисията информира министрите за развитието
на преговорите през последните дни, в рамките на които са били
изяснени параметрите, на чиято база може да бъде постигнато
съгласие по Споразумението за оттегляне на ОК от ЕС. Всички
държави-членки изразиха подкрепа за главния преговарящ на ЕС
Мишел Барние и неговия екип. Потвърдена беше важността на
сключването на Споразумение за оттегляне, както и на
запазването на единството на ЕС в преговорите. Държавитечленки потвърдиха позицията си, че оттеглянето на ОК не бива
5

да бъде за сметка на европейските граждани и бизнес и се
обявиха против каквито и да е компромиси по отношение на
Единния пазар.
На 29 и 30 октомври в Грац, Австрия, се състоя неформална
среща на министрите на околната среда на ЕС. Основните теми
на срещата бяха бъдещето на политиката в областта на околната
среда и преходът на транспортния сектор към чиста мобилност.
Министрите обмениха мнения относно ролята на Осмата
програма за действие за околната среда за превръщането на
икономиката на ЕС в нисковъглеродна, ресурсноефективна и
конкурентоспособна. В рамките на съвместната сесия на
министрите на околната среда и на транспорта бяха разгледани
предизвикателствата, стратегиите и решенията за постигането на
чиста, безопасна и достъпна мобилност в Европа.
Източник: www.osp.bg

Еврокомисар Хоган: Обвързваме
плащанията след 2020 г. с ясни
задължения за качеството на
водата, почвите и въздуха
Подкрепата на доходите за фермерите в новата Общата
селскостопанска политика (ОСП) ще бъдат обвързани пряко с
изпълнението на ясни задължения относно запазването и
повишаването на качеството на водата, почвите и въздуха. Това

е заявил еврокомисар Фил Хоган по време на четвъртата
Конференция на ЕС за земеделските прогнози, която тази година
е под наслов „Бъдещето на храните и земеделието: храна за
размисъл“/“The future of food and farming: food for thought“ и бе
открита на 6
декември
2018г.
в
Брюксел,
съобщават от
Agrozona.bg.
Еврокомисарят
е подчертал, че

справедливостта ще бъде основен приоритет при плащанията,
посочвайки, че в неговите предложения за промени в ОСП
специално внимание е обърнато на подкрепата за малките и
средните стопанства, а модернизацията на ОСП се състои
основно в дигитализацията на земеделието.
По отношение на несправедливите търговски практики Фил
Хоган е съобщил, че Комисията предвижда да се създаде
пазарна обсерватория за всички селскостопански сектори, което
да допринесе за повече прозрачност.
„От Съвета на ЕС и Европейския парламент зависи бюджетът на
ОСП да бъде силен. В предложенията на Комисията за периода
след 2020 г. ние отчитаме възможния Брекзит и новите
приоритети на държавите членки свързани с отбраната,
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сигурността и миграцията. Също така трябваше да отчетем
международните търговски споразумения на ЕС, подхода за
устойчиво развитие и Споразумението на ООН за миграцията.“,
цитират от Agrozona.bg обяснението на комисарят по земеделие
на ЕС.
В дискусията относно новите предизвикателства еврокомисар
Хоган
обяснява, че
основна цел
на Комисията
е да опрости и
модернизира
общата
агрополитика
на
ЕС.
„Колкото
повече
контрол има,
толкова по-сложна става политиката. Това обяснява
необходимостта от нов дизайн на ОСП, което означава, че на
ниво ЕС се подготвя нова политика, а на национално ниво се
преминава от система на изпълнение на стриктни изисквания
към система на постигане на резултати.“, цитират от Agrozona.bg
обяснението на комисаря.
„Имаме общи методи за оценка на резултатите чрез обща
система от индикатори. Това означава, че Комисията ще се
стреми да дава възможно повече свобода на фермерите, но ще
следи да не се нарушават правилата за конкуренцията на
общоевропейския пазар. Земеделските производители ще могат

да се съсредоточат върху своите дейности, тъй като значително
ще бъде намалена административната тежест.“, е отбелязал Фил
Хоган.
В рамките на конференцията Маркус Хьопфнер, представител на
Австрийското председателство на Съвета на ЕС е посочил, че
„Общата селскостопанска политика има огромно значение в
Австрия. Важно е да имаме устойчива рамка за управление на
природните ресурси, безопасността на храните и хуманното
отношение към животните. Работихме в тясно сътрудничество с
председателството на България на Съвета на ЕС, скицирахме
заедно в каква посока да бъдат предложенията на Европейската
комисия. Румънското председателство ще продължи да търси
консенсус между Европейската комисия, Европейския
парламент и Съвета“, посочват от Agrozona.bg. Австрийският
експерт е споделил, че страните членки приветстват факта, че
Европейската комисия предлага нов модел на ОСП и са съгласни,
че предложенията на Комисията са умерени.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
ДФЗ ще изплати 1 млрд. лева до
края на годината
Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати близо 1 млрд. лв. до
края на годината. От тях 735 млн. лв. са по схемите на директните
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плащания за Кампания 2018, близо 100 млн. лв. по ПРСР 20142020, а до 10 декември ще тръгнат и средствата по първия транш
за отстъпка от акциза на горивата. Първото плащане ще е около

другата – за овце – майки и кози – майки. ДФ „Земеделие“
работи интензивно и всички плащания и тази година вървят
ритмично, заяви Живков.
Изпълнителният директор на ДФЗ оповести, че през 2019 г. се
очаква стартиране на Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.
Тя ще наследи действаща в момента „Система за индивидуална
справка по директните плащания“ с цифровите географски
данни за заявените парцели за подпомагане за кампаниите по
директните плащания, файлове за изтегляне с графичните данни
за парцелите, които са заявили за подпомагане, но ще бъде
разширена с много допълнителни възможности.

73 млн. лв., а останалите ще се преведат в началото на
следващата година. Общата сума е 84 млн. лв., като фермерите
ще получат отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер
на 0,38 лв. Ставката ще бъде определена от министъра на
земеделието. Това каза изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ Живко Живков по време на Осмия
национален семинар на Националната асоциация на
зърнопроизводителите (НАЗ).
Живков подчерта, че вече е преведен първия транш от общо 35
млн. лева по двете схеми – Преходна национална помощ за
говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), както по

Новата мрежа ще улесни и кореспонденцията между
земеделските производители и фонда. Тя ще позволи да се
подават електронно заявления за подпомагане и ще осигури
непрекъснат достъп до тях. В разработената индивидуална за
всеки кандидат среда, ще бъде осигурена възможност за
визуализация на електронни документи, уведомления и
географски данни. В публичната част на системата ще са налични
регистри и справки, нормативни документи, калкулатори, както
и специализирана географска карта.
ДФЗ изгражда СЕУ в отговор на необходимостта на земеделския
отрасъл от модернизация и дигитализация и очакванията са
всички приеми да заработят поетапно през системата.

Източник: ДФ „Земеделие“-РА
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Развъдните организации ще
получат допълнителен ресурс от
1,7 млн. лева
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели
допълнителен ресурс от 1,7 млн. лева за развъдните асоциации
по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на
родословна книга и за определяне продуктивността и
генетичните качества на животните“ за 2018 г.
С отпуснатите допълнителни средства бюджетът по държавната
помощ се увеличава от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв.

Припомняме, че тогава с решение на УС на ДФЗ бяха утвърдени
5 500 000 лв. за създаване и поддържане на родословна книга и
за определяне продуктивността и генетичните качества на
животните.
По линия на помощта се подпомагат до 100% от
административните разходи за водене на родословна книга и до
70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните
качества на животните. Бюджетът на помощта за периода на
прилагане 2015 – 2020 г. е в размер на 35 689 883 лв.
Източник: Агрозона

От 2019 г. се отстраняват пречките
за лесно кандидатстване по
хуманно отношение
По предложение на фермери министерството на земеделието
ще подготви промени в наредбата за кандидатстване по мярка
14 за хуманно отношение към животните, като целта е да се
отстранят нормативните противоречия, които пречат при
кандидатстването от страна на животновъдите. Това съобщи за
Синор.БГ Мария Степанчева, председател на Асоциацията на
биволовъдите, която на последния съвет по животновъдство е

Увеличението се налага поради факта, че заявената сума от
развъдните организации за извършени дейности през 2018 г.,
надвишава одобрения през март тази година бюджет.
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изложила решения за някои от проблемите и е било подкрепена
от колегите си.
Решено е много
бързо
да
се
сформира работна
група
за
изработване
на
промените, която
ще заседава още
на 12 декември и в
нея ще участват
представители на част от браншовите организации.

Системата за електронни услуги
на ДФЗ стартира с данни по мярка
10 и 11 от ПРСР 2014-2020

Бюджетът по мярката е в размер на 48 млн. лв., но поради
пропуски и нормативни разминавания редица стопани или
половинчато са отговорили на условията, или проектите им
изцяло са отхвърлени, посочи Степанчева. В резултат някои от
тях са покрили изискванията за свободно пасищно отглеждане,
но са имали проблеми при оборното и това е предизвикало отказ
от участие. До този момент са кандидатствали 600 регистрирани
стопани.
„По време на консултативния съвет министър Румен Порожанов
ни подкрепи. Идеята е при кандидатстването през следващата
година проблемите да бъдат преодолени, така че фермерите,
които желаят да покрият изискванията за хуманно отношение,
да получат търсеното подпомагане“, посочи и Дарина Шишкова
от управителния съвет на Обединени български животновъди.
Източник: Sinor.BG

Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“
започна да функционира. Чрез нея земеделските стопани могат
да проследят данните от извършените проверки на външни
институции. Първата публикувана информация в системата е за
кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11
„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020. Бенефициентите
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могат да проверят състоянието на парцелите, пчелините и
животните, както и данните от Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и
Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018.

Данните са налични в Системата за електронни услуги на ДФ
„Земеделие“, която е достъпна след регистрация на
индивидуален потребител. Ако кандидатът няма създаден
профил е необходимо да подаде заявка за регистрация на
потребител чрез линка под полето за „Идентификация на
потребител“ (Фиг. 1). След подаване на заявката следва да се яви
в Областна дирекция на ДФЗ – РА, за да се идентифицира и
достъпът му да бъде активиран.
При установяване на разминавания в данните, кандидатите
могат да се обръщат към: контролиращото лице, с което имат
сключен договор, дирекцията на съответния национален парк,
който им е издал разрешителното за паша или към ИАСРЖ.
Източник: ДФ „Земеделие“-РА

Европейски експерт посочва три
пропасти пред бизнеса при
насърчаване на иновациите в
агросектора
През последните години земеделието претърпява огромни
трансформации, свързани с въвеждане на новите технологии,
затова и производителите в Европейския съюз (ЕС) трябва
максимално да се възползват от най-голямото предимство, с
което ЕС разполага, а именно – развитата сателитна система.
Това споделя представителят на Европейската комисия (ЕК)
Тасос Ханиотис (директор „Стратегия, опростяване и анализ на
политиките“ към ГД АГРИ), в рамките на свое посещение в
България в края на ноември месец.
Ханиотис пояснява, че
проекторегламентът за
бъдещите
стратегически планове
очертава осем основни
цели, сред които по
важност се открояват
следните
–
как
бъдещата
Обща
селскостопанска политика (ОСП) да бъде модернизирана и
опростена, за да подготви земеделие, основано на знанията; да
се осъществи адекватно и ефективно справяне с климатичните
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промени; да
има
по-справедливо
разпределение
на
финансовата подкрепа между държавите-членки; да се прилагат
механизми за привличане на младите хора в селските райони; да
се насърчават новите технологии и др.
Според Ханиотис три са пропастите, които се изправят пред
агробизнеса и които трябва да се решат с дебатите за новата
ОСП, за да може иновациите да постигнат търсената висока
ефективност в земеделието. На първо място е липсата на знания
за добрите практики, които трябва да се прилагат съобразно
местните особености, климата и състоянието на почвите в
съответната държава. Втората пропаст е свързана с начина, по
който трябва да се въвеждат иновациите, защото „важното е не
колко смартфона притежават фермерите, а колко приложения
имат качени на паметта в помощ на техните производства“.
Третата пропаст, която видимо трябва да бъде превъзмогната, е
от гледна точка на прилагането на научните постижения в
практиката. И когато всички тези проблеми бъдат посочени
заедно с начина за тяхното решение, едва тогава новите
политики биха дали необходимия ефект, посочва още
европейският експерт.

Източник: www.sinor.bg

МЕРОПРИЯТИЯ↓
Празник на град Царево –
Никулден
Заповядайте на 6-ти декември, Никулден на празника на град
Царево. Всяка година Царево подготвя за своите гости и жители
множество
изненади
и
състезания. Всеки
празник започва с
празнични
литургии
за
здраве. Според
обичая се прави
водосвет
на
рибарското
пристанище.
Венци и цветя се хвърлят в морето в чест на хората, загубили
живота си там.Ще има концерт, свободен за всички, много рибна
яхния и други рибни ястия. Едва ли има по-приятно място на
българкото черноморие, където да се отпразнува този така
морски празник Никулден.
Кога: 06 декември
Къде: гр. Царево, обл. Бургас
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