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БРЮКСЕЛ↓
Евродепутатите обсъждат
финансирането и мониторинга на
ОСП
Евродепутатите ще обсъдят въпроса за финансирането,
управлението и мониторинга на Общата селскостопанска
политика във формата на Комисията по регионално развитие.
Заседанието ще бъде в четвъртък, 17 януари 2019 г.
В дневния ред
на комисията е
предложение
за регламент на
Европейския
парламент и на
Съвета
за
изменение на
регламента за
установяване
на
обща
организация на пазарите на селскостопански продукти и на
регламента относно схемите за качество на селскостопанските
продукти и храни, регламента за определяне, описание,
представяне, етикетиране и правна закрила на географските
указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти,

регламента за определяне на специфични мерки за селското
стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и регламента
за определяне на специфични мерки в областта на селското
стопанство по отношение на малките острови в Егейско море.
Източник: Агрозона

Естер Гарсия: 70% от директните
плащания трябва да подкрепят
доходите на стопаните
Насоките на Европейската комисия за създаването на
националните стратегически планове няма да са готови навреме,
което означава, че страните-членки на ЕС ще започнат работата
по своите планове през 2023 г. Това стана ясно от думите на Естер
Гарсия, евродепутат в Европейския парламент и рапортьор по
предложенията за промени в Общата селскостопанска политика.
В интервю само за „Агрозона“ испанката обясни повече за
процеса на създаване на плановете.
Г-жо Гарсия, каква е Вашата роля в реформата на Общата
селскостопанска политика?
Нашата цел като рапортьори по реформата на регламентите за
ОСП в Европейския парламент е да проучим новия модел на
земеделската политика на ЕС и да променим парадигмата на
тази политика. Обществото трябва да знае какви усилия влагат
фермерите в производството на храни. Земеделските
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производители са длъжни да спазват най-строгите в света
правила за хуманно отношение към животните, качество на
водата, вредните емисии. Една от важните цели на ОСП е да
намали средствата, които се налага да харчим за храни всеки
ден. Без ОСП щяхме да харчим много повече пари за храна.

Също така смятам, че трябва да се гарантира, че ОСП няма да
бъде национализирана.

За нас най-важното е да сме сигурни, че общите правила ще
останат общи.
Ето защо поголямата част
от

Целият процес на създаване на националните стратегически
планове ще бъде напълно нов за страните членки. Ще трябва да
започнем процеса съвсем отначало и ще се учим в крачка как да
го завършим успешно. В нашите преговори с Европейската
комисия ние настояваме на всеки две години да се дават отчети
за изпълнението на плановете, вместо това да се случва всяка
година както сега.

Как ще протече създаването на националните стратегически
планове?

Източник:Агрозона

предложенията в ОСП са направени с идеята да запазим духа на
общност в ЕС чрез тази политика. Най-важното обаче е бюджетът
– без той да бъде приет не можем да вземем никакви решения.
От кои предложения за реформа няма да отстъпите в
преговорите с Европейската комисия?
Категорично ще настоявам да се запази настоящият бюджет на
ОСП, защото политиката има изключително важни цели като
осигуряването на прехрана на Европа. Важно е, според мен, 70%
от директните плащания да бъдат заделени като подкрепа на
доходите на стопаните, тъй като в световен мащаб европейските
фермери се конкурират при неравностойни пазарни условия.

Има шанс директивата в защита
на дребните фермери да се
приеме преди евроизборите
След като в края на миналата година Европейският съвет
договори по-справедливи договорни отношения за малките и
средни фермери при продажбата на продукцията им в големите
търговски вериги, се очаква Европейският парламент да приеме
на първо четене директивата за нелоялните търговски практики
(НТП) в отношенията между земеделците и преработвателите с
търговците на храни.
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В края на австрийското председателство беше постигнато
временно политическо споразумение за премахване на
нелоялните практики, като целта е фермерите да получат
справедлива цена за това, което произвеждат, и да бъдат
признати за решаващата роля, която играят в нашето общество.
Очаква се напълно да бъдат забранени следните практики,
използвани до момента - закъснели плащания за нетрайни
продукти, анулиране на поръчки в последната минута,
едностранни или ретроактивни промени в споразуменията за
доставка, злоупотреба с поверителна информация и отмъщение
или заплаха от отмъщение срещу малките доставчици.
Други практики ще
бъдат разрешени само
ако са предмет на ясно
и
недвусмислено
предишно
споразумение между
страните, а именно:
купувач, който връща
непродадени
хранителни продукти
на доставчик; доставчик, който плаща за промоцията или
търговията с хранителни продукти, продавани от купувача, и
разходи за складиране, показване или изброяване на
селскостопански хранителни продукти.
Държавите-членки ще трябва да определят един или повече
публични органи, които да отговарят за прилагането на новите
правила. В случай, че няколко изпълнителни органа присъстват

в една и съща страна, държавите-членки ще трябва да изберат
една точка за контакт. Тези правоприлагащи органи ще могат да
започнат разследвания по собствена инициатива или въз основа
на жалба и да наложат глоби.
Веднъж транспонирана в националното законодателство,
директивата ще обхване някои нелоялни търговски практики,
които възникват във връзка с продажбите на селскостопански и
хранителни продукти и до известна степен услуги в хранителновкусовата верига. Защитените доставчици ще бъдат
микропредприятия, МСП и средни предприятия, които имат
годишен оборот по-малък от 350 млн. евро. За да разшири тази
защита, директивата ще обхване купувачи, установени както в
ЕС, така и в трети страни.
Доставчиците ще могат да избират дали да подадат жалба в
собствената си държава-членка или в държавата-членка, където
купувачът може да е участвал в забранена търговска практика.
Държавите-членки ще имат възможност да насърчават
доброволното използване на ефективни и независими
механизми за алтернативно разрешаване на спорове, като
например медиация.
Самата директива ще се приложи двадесет и четири месеца след
влизането й в сила, за да я транспонират в националното
законодателство, и още шест месеца, за да прилагат нейните
разпоредби
Източник: Sinor.BG
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Улрике Мюлер, рапортьор по
хоризонталния регламент: ОСП
трябва да предлага перспектива
за развитие на младите фермери
С новата ОСП трябва да дадем на младите фермери перспектива
за развитие, това заяви пред „Агрозона“ в Брюксел Улрике
Мюлер, рапортьор по хоризонталния регламент за Общата
селскостопанска политика. „Трябва да търсим баланс и да
променим направените от Комисията предложения така, че да
бъдат постигнати целите за околната среда и фермерите да имат
сигурност за доходите и бъдещето си.“, каза още тя.

Според германския евродепутат по-голяма част от директните
плащания в бъдеще трябва да бъдат насочени към опазване на
околната среда, подкрепа за културата и социалноикономическите цели.
„Твърдението на Сметната палата, че в европейското земеделие
се инвестира повече, отколкото е полезно, за мен е
неоснователно. Фермерите в Европа получават директни
плащания, за да произвеждат качествена храна. Първи стълб на
ОСП е основен елемент на предпазния механизъм за стопаните.
Чрез него те получават стабилност при планиране на бюджетите
си и помощ при нестабилност на цените. Над 500 млн. души в ЕС
се възползват от Общата селскостопанска политика, имат достъп
до качествена и безопасна храна, произведена от нашите
фермери.“, каза още Улрике Мюлер.
„Преговорният процес по реформата на земеделската политика
на ЕС набира скорост, а Европейския парламент и страните
членки имат възможност да се включат активно в дебатите.
Отхвърлям каквито и да било предразсъдъци.“, категорична бе
тя.
Улрике Мюлер заяви пред „Агрозона“, че ще се кандидатира за
нов мандат в Европарламента и очаква да бъде преизбрана от
гласоподавателите на своята политическа партия, която е на
власт в Бавария.
Източник: Агрозона
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Българският туризъм извлича
дивиденти от Брекзит
Докато се водят трескави спорове как Великобритания ще
напусне Европейския съюз, една страна вече получава дивидент
от Брекзит – България, пише британският в. „Гардиън“.
Според изданието има увеличение на резервациите от
британски туристи в курортите в България, тъй като британски
семейства търсят алтернативни дестинации.

в курса на паунда в случай на невъзможност за сключване на
споразумение за Брекзит.
Туристическите агенти съобщават, че все повече британци
избират ол инклузив почивки по време на най-активния за
годината сезон, за да предвидят отсега разходите за храна,
напитки и настаняване.
В момента курсът на банките е 1.11 евро за лира, което е доста
по-малко от курса отпреди референдума за Брекзит, когато 1
лира се търгуваше за 1.30 евро. Очакванията са, че евентуален
Брекзит без споразумение ще доведе до ново падане на
стойността на лирата, което ще направи лятната почивка още поскъпа за всеки британец, който пътува до Европа.
Но България, евтина дестинация и за лятна почивка, и за ски
ваканции, извлича полза от валутната несигурност. Асоциацията
на британските туристически агенти съобщи, че през тази година
има увеличение с почти една трета на броя на резервациите за
почивка в България в сравнение с 2018 г., като през миналата
година вече е имало увеличение на резервациите спрямо
предходната година, посочва „Гардиън“.
Източник: Агрозона

Популярните за почивка на англичаните места в еврозоната
станаха по-скъпи, тъй като лирата се срина спрямо еврото след
вота за напускане на ЕС през 2016 г. Сега британските семейства
предприемат действия, за да се предпазят от бъдещи колебания
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минимандрите, а в момента се съгласува с ЕК подобна схема и за
малки кланици, както и за мобилни доилни апарати.

До края на месеца плащат
вторите ставки по обвързаната
подкрепа и акциза за горивата

Коопераците продължават да имат своята перспектива в
земеделието и хранително-вкусовия бранш. Професионалният и
експертен момент в нашата работа е изключително позитивен,
коментира Порожанов.

До края на месеца плащат вторите ставки по обвързаната
подкрепа и акциза върху горивата. Това съобщи министърът на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) Румен Порожанов на на
годишния национален семинар на Националния съюз на
земеделските кооперации в България.
До
1-2
месеца ще
бъде готова
и
новата
държавна
помощ
за
малки
хладилни
камери
за
съхранение
на плодове и
зеленчуци.
Такава вече
има
за

Министърът допълни, че рпез цялата 2017 г. е имало много
добра комуникация със земеделския бранш, особено по дебата
за позицията ни за Общата селскостопанска политика- къде е
България и какво искаме да направим.“Смея да твърдя, че
браншът и екипът на министерството знаят какво искат“, заяви
още министър Порожанов. Той припомни, че по време на
българското председателство на Съвета на ЕС започна дебатът
по ОСП и в началото на юни бяха представени от ЕК драфтовете
на 3 регламента- най-важният от които е за стратегическите
планове. Всяка страна е дала позициите си по тях и се очакват
коригираните предложения на регламентите, но за съжаление
вече 6 месеца това не става. За да не се губи време България вече
е стартирала изработката на т.нар. SWOT анализ, който да изведе
приоритетите и инструментите. Вероятно през месец май ще
започне и публичното му обсъждане с бранша.
Кооперациите са допустими бенефициенти по мярката за
напояване, очаква се прием по нея между май и юни, заяви
председателят на НСЗКБ Явор Гечев
Източник: Агрозона
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Въвеждат се облекчения за
стопаните във връзка с чумата по
дребните преживни
Въвеждат се облекчения за стопаните във връзка с чумата по
дребните преживни. Това гласи заповед на изпълнителния
директор на БАБХ. Задължават се и официалните ветеринарните
лекари с извършване на допълнителни клинични прегледи и
издаване на ветеринарномедицински свидетелства при
движение на животни.
Ревизираните
мерки
и
продължаващият
надзор в областите
Ямбол, Бургас и
Хасково,
бяха
приети от страните
членки
на
Европейския съюз
(ЕС).
Българската
агенция
по
безопасност на храните съвместно с Европейската комисия (ЕК)
представиха бъдещата стратегия и цели за контрол на
заболяването на заседание на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравеопазване на животните в Брюксел.

Програмата за контрол на трансграничните заболявания се
изпълнява от март 2017 г. в страната и в рамките на нейното
изпълнение заболяването бе открито.
Стратегията на БАБХ е да постигне общата цел за фермерите и
българските ветеринарни власти – да се докаже и потвърди, че
заболяването е овладяно за територията на страната ни, както и
да се възстановят търговските взаимоотношения и партньорства
с други страни, да се върне доверието към българския стопанин
и да се даде гаранция за здравния статус на животните и
безопасността на продукцията им.
Източник: Агрозона

Зам.-министър Янко Иванов:
Стриктният контрол при
производството на растения и
растителни продукти гарантира
качество и безопасност на
произведените стоки
"Стриктният контрол при производството на растения и
растителни продукти гарантира качество и безопасност на
произведените стоки. По този начин се осигурява стабилното им
присъствие не само на европейския, но и на световния пазар".
Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите
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доц. д-р Янко Иванов по време на честването на
професионалния празник на растителнозащитника, с който се
отбелязват 123 г. от началото на официалната растителна защита
в България.
Растителната защита е един от най-важните и отговорни сектори
в земеделието и България има много стари традиции в тази
област.

на фитосанитарната дейност за опазване на външната граница на
Европейския съюз от външно-карантинни и инвазивни видове.
Източник:МЗХГ

Явор Гечев: Кооперациите са
допустими по мярката за
напояване през май-юни
Пред националния семинар на Националния съюз на
земеделските кооперации в България министърът на
земеделието Румен Порожанов обявил, че коопераците
продължават да имат своята перспектива в земеделието и
хранително-вкусовия бранш. И припомнил, че заедно с другите
асоциации браншът е минал през много сериозни тестове през
последните години, съобщиха от министерството на
земеделието.

Растителнозащитниците се грижат за опазване на растенията и
растителните продукти от вредители и следят за прилагането на
превантивни мерки и методи за борба с тях. Основна цел при
изпълнението на тези дейности е защитата здравето на хората и
опазването на околната среда от замърсяване с пестициди.
Заместник-министърът
посочи,
че
като
част
от
растителнозащитната общност на Европейския съюз, пред
страната ни има сериозни предизвикателства. Сред тях са
поддържане на устойчива растителна защита, съобразена със
законодателните норми на ЕС, както и задълженията в областта

Пред председателите на кооперациите министър Порожанов
обявил още, че до края на януари ще бъдат платена вторите
ставки на обвързаната подкрепа и акциза върху горивата за
земеделски нужди. До 1-2 месеца ще бъде готова и новата
държавна помощ за малки хладилни камери за съхранение на
плодове и зеленчуци. Такава вече има за мини мандрите, а в
момента се съгласува с ЕК подобна схема и за малки кланици,
както и за мобилни доилни апарати, припомнил министърът.
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Кооперациите са допустими бенефициенти по мярката за
напояване, очаква се прием по нея между май и юни, е заявил
и председателят на
НСЗКБ Явор Гечев.
Като
пример
за
дискусионност
с
бранша министърът
припомнил
как
„цялата
2017
г.
минала в много добра
комуникация
със
земеделския бранш
по позицията на страната за Общата селскостопанска политика.
„Смея да твърдя, че браншът и екипът на министерството знаят
какво искат да направят в бъдеще“, е заявил министър
Порожанов. И припомнил, че по време на българското
председателство на Съвета на ЕС започна дебатът по ОСП и в
началото на юни бяха представени от ЕК драфтовете на 3
регламента- най-важният от които е за стратегическите планове.
Всяка страна е дала позициите си по тях и се очакват
коригираните предложения на регламентите, но за съжаление
вече 6 месеца това не става.
За да не се губи време, България вече е стартирала изработката
на т.нар. SWOT анализ, който да изведе приоритетите и
инструментите. Вероятно през месец май ще започне и
публичното му обсъждане с бранша.
Източник: Sinor.BG

МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Общински сурвакарски празник
„Тайнството на Сурва”, Радомир
Общински сурвакарски празник „Тайнството на Сурва” се
провежда на 19 януари в Радомир. Пищно зрелище се
провежда в центъра на
града и на него се стича
огромно множество
хора. Началото найчесто започва с
кулинарна изложба на
традиционни зимни
вкусотии, в която се
включват самодейните
колективи на читалища
и пенсионерски клубове в общината. Центърът на града се
oглacя oт екота на звънцитe нa маскираните, а в Сурвакарски
дефилета участие групи от радомирския край.
Проявата е традиционна, тя се организира ежегодно и
предшества Международния фестивал на маскарадните игри
„Сурва”, провеждан в Перник в края на януари.
Кога: 19 януари
Къде: Центъра на Разлог
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„Къпачи на Ивановден“, Кула
По традиция от
най-стари времена
в
Кула
Йордановден
и
Ивановден
се
отбелязват по стар
стил, като на 19 и
20 януари тяхното
честване
е
свързано
със самобитния и
характерен само
за
този
северозападен
град обичай „Къпачи“. От столетия в нощта на 19 срещу 20 януари
тръгват „капачи“, облечени с везани ризи, беневреци и
кабаници, задължително маскирани. Те ритуално къпят за
здраве всички именници, както и новобрачните семейни
двойки.
Всяка група винаги се състои от нечетен брой млади мъже, като
е задължително те да са ергени.Облечениса в автентични кулски
народни носии – с везани ризи, шаечни панталони – беневреци,
аби и характерните за зимния костюм кабаници – дебели
вълнени ямурлуци, те потеглят още по първи петли, за да
извършат ритуала по къпането за здраве, плодородие и късмет.
В по-нови времена къпачите къпят и служители в местните
институции, гражданите по улиците и заведенията, въобще
всички, които срещне до обяд на 20 януари.

Лицата на „капачите“, нацапани с бои или скрити зад страшни
маски, подобни на кукерските, косите им са накичени с пера, в
ръцете си държат геги, а през кръста са препасали звънци.
Двама от дружината влизат в ролята на „младоженци”. Единият
се облича като „булка”, която носи котлето с водата и китка
босилек, с която се ръсят тези, които ще се къпят. Костюмът й е
винаги един и същ и се предава от поколение на поколение
къпачи. Булката е пазена от символичния младоженец. Той
традиционно отказва да го „къпят” и останалите насила,с
тояги го носят на кладенеца и го хвърлят в коритото.
В Кула ревниво тачат уникалния си обичай, който се предава от
поколение на поколение, от баща на син, от дядо на внук. Преди
години подобен ритуал е провеждан и в някои от съставните
села на общинатаицията.
Кога: 19 - 20 януари
Къде: Кула
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