БРЮКСЕЛ↓
До март ЕС приема регламент
важен за директните плащания
Експертите на държавите-членки в Специалния комитет по
земеделие одобриха окончателния компромисен текст на
Регламента за някои правила за директните плащания и
подкрепата за развитието на селските райони през 2019 г. и 2020
г.

Одобреният окончателен компромисен текст позволява на
държавите-членки да променят графика за намаляване на
плащанията в райони, които са получили подкрепа за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) през предходния програмен

период, но които през настоящия период вече не се
класифицират като области, обект на природни ограничения,
различни от планинските райони. Той също така предвижда
възможност за използване на техническата помощ от ЕЗФРСР в
подготовката за прилагането на бъдещата ОСП.
Тъй като този проект на регламент трябва да бъде приет до март
с цел постигане на очакваните последици, от съществено
значение е да се постигне бързо споразумение на първо четене
с Европейския парламент, се казва в съобщение на Областна
дирекция „Земеделие“ в Кюстендил.
Целта на предложението е да се гарантира сигурност и
приемственост на отпускането на подпомагане на европейските
земеделски стопани през 2019 г. и 2020 г., като се адаптират
двата законодателни акта. В областта на директните плащания
предложението засяга разпоредбата за гъвкавост между
стълбовете през 2020 г. и прехвърляне на резултата от
намаленията от директните плащания към развитие на селските
райони.
Липсата на гъвкавост между стълбовете през календарната 2020
г. (финансовата 2021 г.) би довела до тежки финансови проблеми
за земеделските стопани в някои държави членки.
Предложението е подчертано техническо в своето приложно
поле. Инициативата е ограничена до последните години от
настоящия програмен период и не въвежда нови политически
ангажименти.
Източник: Агрозона
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Ерик Андриу: ОСП трябва да
залага по-конкретни екологични
цели
В новата Обща селскостопанска политика трябва по-ясно да
бъдат определени цели за опазване на околната среда и за
справяне с вредните последици от климата. Това каза в Брюксел
Ерик Андриу, рапортьор по регламента за общата организация
на пазарите.
Неговата
позиция е в
унисон
с
доклада на
Европейската
сметна
палата,
в
който
се
посочва, че
настоящата
ОСП
не
допринася
достатъчно, за да се изпълнят заложените амбиции за опазване
на природата и околната среда. „Европейската комисия твърди,
че постигането на екологичните цели е приоритет, но за всички е
ясно, че тези цели не са конкретно определени.“, заявява той
цитиран от euractiv.com и допълва: „Нуждаем се от земеделие,
което улавя въглерода, управлява водните ресурси и отхвърля

азота, а в сегашните предложения за промени ОСП няма да
постигне това.“
Стратегия при кризи на пазарите
Визията на ЕК за бъдещата ОСП е само 30% от подкрепата по
Втори стълб да бъдат използвани за опазване на околната среда
и за справяне с последиците от климатичните промени. На
практика прилагането на зелените мерки остава на добрата
съвест на страните членки, които ще могат да прехвърлят
допълнително 15% между двата стълба за тези интервенции. За
да бъде наистина осъществен агро-екологичния преход на ЕС
чрез ОСП, според Франция е необходимо минимални средства
за екология да бъдат предвидени в двата стълба на
агрополитиката.
„Искаме да се отдели повече внимание на инструментите за
справяне с кризисни ситуации на пазарите за селскостопанска
продукция“, каза още Ерик Андриу. Според него в сърцето на
реформата на ОСП трябва да бъде една стратегия за действия
при кризи. Европейската комисия трябва да прецизира
определението за криза, да бъдат класифицирани различни
категории кризи и да се определи как следва да се реагира във
всяка категория, посочи той.

Източник: Агрозона
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Двойният стандарт влиза в
черния списък на нелоялните
практики, до € 10 млн. глоба за
нарушителите
Двойният стандарт
на
храните
и
напитките влиза в
черния списък на ЕС
като нелоялни и
наказуеми
практики.
Санкционният
режим
определя
максимална глоба
от 10 млн. евро за
нарушителите, които произвеждат храни с двойно качество или 4% от
годишния оборот, като се прилага по-голямата сума. Това съобщи за
Агрозона евродепутатът Момчил Неков, който беше днес българският
докладчик по темата за двойното качество на храните и специален
докладчик на Комисията по земеделие. При днешното гласуване в
Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 37 депутати
са подкрепили предложението за санкционирането на двойния
стандарт при храните и напитките, един се е въздърържал и един е бил
против. „Аргументите за използване на различни суровини за
производството на детски храни изглеждат съвсем несъстоятелни, в
този случай няма регионални предпочитания“, коментира още Неков.

Предстои диалог в Съвета на Европа, очаква се по време на румънското
европредседателство досието да бъде приключено максимално
бързо. Ако това не се случи евродепутатът се надява до края на
мандата си, този Европарламент да излезе с ясен призив за
премахване на двойните стандарти при храните.
Директивата за двойния стандарт на храните ще позволи всяка
държава членка да предприеме собствени мерки, за да предотврати
двойните стандарти при храните. Средствата събрани от наложените
санкции ще се акумулират в компенсационен фонд, който остава във
всяка страна. „Тези ресурси ще се използват за премахване на
разликите при двойните стандарти“, уточни евродепутатът.
Предложението двойният стандарт за храните да влезе в черния
списък на ЕС като наказуема практика е срещнало много силен отпор
от редица евродепутати от Западна Европа, в крайна сметка е прието,
става ясно от думите му. „Днешното гласуване е отличен резултат за
България” допълни Неков.
Междувременно стана ясно, че националният омбудсман Мая
Манолова ще представи днес петиция на българските граждани срещу
двойния стандарт при храните и напитките в Европейския съюз.
Изслушването на Манолова ще бъде в Комисията по петициите в
Европейския парламент.

Източник: Агрозона
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Украйна изчерпа квотите за износ
на мед, вино и ябълков сок в ЕС
Украйна изчерпа квотите за износ на мед, вино и ябълков сок в
ЕС. Също така преизпълнени са още основните и допълнителни
квоти за царевица. Това съобщава Украинския клуб на аграрния
бизнес (UCAB).
Към момента
квотите
за
захар, малц и
пшеничен
глутен,
са
затворени на
17%, 38% и
44%.
В

същото
време,
според ASTC,
в сравнение с миналата година, изменили са се достваките на
преработени домати. „До момента са използвани само 3 % от
квотата, докато миналата година по същото време са
използвани 11%“.
Припомняме Ви, че от 1 януари 2016 г. е в сила Споразумението
между ЕС и Украйна за задълбочена и всеобхватна зона за
свободна търговия (ССТ), което е част от Споразумението за
асоцииране. ЕС въведе тарифни квоти за Украйна за 36 вида

продукти, които страната може да продава без мита. Веднага
след изчерпване на квотата се въвеждат вносни мита.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
Зам.-министър Вергиния Кръстева
откри българския щанд на
изложението „Зелена седмица“ в
Берлин
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите
Вергиния Кръстева откри българският щанд на най-голямото в
света изложение за земеделие, храни и градинарство „Зелена
седмица“
–
2019
в
Берлин.
Събитието е сред най-престижните международни форуми за
храни и селскостопански продукти и отваря врати за 84-ти път, с
над 1 700 изложители от 65 държави. Те представят своите
характерни продукти в областта на земеделието, градинарството
и хранително-вкусовата промишленост в периода от 18 до 27
януари. Тази година страна-партньор е Финландия.
България участва за 30-ти пореден път на изложението, със свой
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собствен щанд, разположен на над 124 кв. м, на който 24 фирми
излагат своите продукти. Асортиментите, които посетителите
могат да дегустират на българския щанд включват биологичен и
конвенционален пчелен мед, вина, месни и млечни продукти,
лютеница, конфитюри, сладка, био зеленчуци, както и
представяне на козметични продукти на основата на българската
роза
и
лавандула.

на тема: „Земеделието става дигитално – интелигентни решения
за бъдещото земеделие“.

След като откри
националния
ни
щанд, заместникминистър Вергиния
Кръстева проведе
работна среща с
Петре
Деа,
министър
на
земеделието
и
развитието на селските райони на Румъния. Двамата обсъдиха
въпроси, касаещи болестта Африканска чума по свинете, както и
законодателните предложения на Европейската комисия по
отношение на бъдещата Обща селскостопанска политика след
2020 г. Страните имат обща позиция за таваните на директните
плащания
и
външната
конвергенция.

Американци работят по ваксина срещу чумата по свинете, а в
България трябват спешни мерки при лова, при лабораториите и
при фермите тип „заден двор“. С този предзизборен лозунг се
изяви евродепутатът Момчил Неков на среща с български и
румънски ветеринари по повод заразната болест.

В рамките на посещението си в Берлин, заместник-министър
Кръстева ще вземе участие в срещата на високо ниво с
федералния канцлер на Германия Ангела Меркел, както и в 11тата Среща на върха на земеделските министри, която ще бъде

Източник: МЗХГ

Евродепутат се намеси и в
борбата срещу чумата

ЕК трябва да задели финансов ресурс за ваксина, защото
заболяването в ЕС от години, а заличаването му може да отнеме
години. Трябва да се предприемат спешни мерки на ниво ловци
и свинеферми от тип „заден двор“, ако искаме сектор
„Свиневъдство“ да не бъде затрит, посочи още депутатът.
В събитието, организирано от евродепутата Момчил Неков, са
участвали собственици на свинекомплекси, ловци, кметът на
община Тутракан – Димитър Стефанов, директорът на ОДБХ-Русе
Георги Дяков, Ливиу Флореску от Националната агенция по
безопасност на животните в Гюргево, народните представители
от 19-МИР Русе Георги Стоилов и Пенчо Милков и др. В срещата
не са участвали представители от Изпълнителната агенция по
горите, въпреки че са били поканени.
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селско стопанство започна процедура по разрешение на
компанията Зоетис да разработи ваксина. „Проблемът е пряк и
много остър за ЕС, затова трябва да се предвиди ресурс за
развойна дейност и в Европа в най-кратки срокове. Не можем да
останем в очакване американците да разработват нещо, което е
проблем тук и сега“ коментира Момчил Неков след
конференцията.
В България се оказа, че има и дефицит на лаборатории за
изследване на проби, припомни Радостина Донева, председател
на асоциацията за българската местна порода Източнобалканска
свиня.
От ЕС трябва да се заделят средства за развойна дейност на
ваксина, защото има риск от заличаване на комплекси
поголовно. Около това се обединили участниците в дискусията.
Един от най-големите проблеми е рискът от разпространение на
чумата сред животните, гледани в т.нар. фамилни ферми тип Б –
заден двор. Африканската чума се разпространява много лесно
– чрез храна, остатъци от нея, дори обувки или контакт със
заразена материя. Вирусът ѝ може да оцелее и във вода няколко
месеца. Ако бъде констатирано заболяване в такава семейна
ферма,
това
предвещава
икономически
крах
за
свинекомплексите в съседство.
Момчил Неков обърна внимание на нуждата разработване
ваксина срещу заболяването в най-кратки срокове.
класическата чума по свинете има такава, но не и
африканската. На 16.10.2018 г. Американският департамент

на
За
за
по

Африканската чума по свинете е заболяване по свинете, което се
разпространява по дивите и по домашните прасета. В съседна
Румъния, където заради заболяването трябваше да се заколят
близо 400 000 прасета, има засегнати вече 19 области.
Източник: Sinor.BG

За по-чист въздух: България
получава над 111 млн. лева от ЕС
България получава над 111 млн. лева от европейските
структурни и инвестиционни фондове за разработване на мерки
за по-чист въздух. Това става ясно от писмен отговор на
екоминистъра Нено Димов в отговор на депутатско
питане. Средствата допълват тези от държавния бюджет.
Министърът уточнява, че парите не отиват във всички общини, а
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до няколко, които отговарят на определени критерии от
Европейската комисия.
Нено Димов отделя специално внимание върху Горна
Оряховица, която е сред водещите със завишени прахови
частици в повечето дни от годината. Министърът припомня, че
през 2016 г. от Общинският съвет в Горна Оряховица приема
актуализирана Програма за управление и подобряване
качеството на атмосферния въздух и план за действие в периода
2015-2020 г.

„Въпреки всички
предприети
действия
от
кмета
на
общината
по
разработване,
актуализация и
изпълнение на
съответните
мерки
в
програмата, не е постигнато съответствие с нормите. В тази
връзка, до момента няма наложена санкция“, отбелязва Димов.
Министерство на околната среда и водите приветства
ангажираността на всички заинтересовани страни в този процес
– както представители на законодателната власт, така и на
местната и на централна изпълнителна власт. Активността на
общинско ниво следва да продължава в посока изпълнение на
заложените мерки в програмите за качество на атмосферния
въздух.

На централно ниво продължават действията по осигуряване
финансирането от Европейските структурни и инвестиционни
фондове на мерки за подобряване качеството въздуха, обещава
министърът.
Източник: Агрозона

Животновъдите получиха втори
транш от близо 35 млн. лева по
схемите за преходна национална
помощ
ДФ „Земеделие“ преведе и втория транш от 34 895 199 лева на
животновъди, заявили схемата за преходна национална помощ
за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството
(ПНДЖ3) и/или схемата за преходна национална помощ за
говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), за Кампания
2018.
Подпомагане по ПНДЖ1 получиха 4868 животновъда, а по
ПНДЖ3 – 7604.
Ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане по
ПНДЖ3 животно за втори транш е определена със Заповед на №
РД 09-994 от 07.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните
и горите и е в размер на 19.80 лв.
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По ПНДЖ1 ставките, определени със Заповед на № РД 09-952
от 26.10.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите,
съответно са:
- за говеда – по 90.72 лв.
- за биволи – по 158.76 лв.
Право на подпомагане по схемата за преходна национална
помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с
производството (ПНДЖ3) имат кандидати, които отглеждат в
стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки и
отговарят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от
17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за
директни плащания.
Право
на
подпомагане
по
схемата за Преходна
национална помощ за
говеда, необвързана с
производството, имат
земеделските
стопани, които са
отглеждали 10 или
повече говеда и/или
10 или повече биволи,
регистрирани към 28
февруари 2009 г., и
към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане

от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от
референтния брой животни.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за
които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като
максималният бюджет представлява намаляваща функция от
одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания
за посочената година.
Източник: ДФ „Земеделие“ - РА

До 24 март ще се разбере дали ЕК
ще съди България заради
географските означения
След като България не въведе навреме промени в
законодателството си за продуктите с географски означения,
които да въведат европейските норми по патентоване на тези
марки, на страната ни ще бъдат наложени санкции. Преди дни от
Европейската комисия (ЕК) съобщиха, че започват производство
за установяване на нарушение срещу България в областта на това
законодателство.
Само да припомним, че от 2008 г. досега България поддържа
национален регистър на географските означения за
селскостопански продукти и храни, което противоречи на
европейските регламенти. Очевидно родните законотворци са
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допуснали груба грешка със Закона за марките и географските
означения, приет на 1 септември 1999 г., като не са въвели
евроизискванията,
според
която
при
защитата
на
интелектуалната собственост правната уредба на ЕС предвижда
единна и изчерпателна система на закрила на географските
означения, попадащи в нейното приложно поле. Това означава,
че държавите-членки не могат да водят свой регистър извън този
на Европейския съюз.

означения само за срок от 12 месеца след датата на
присъединяване.
Еврокомисията е изпратила предупредително писмо до
българските органи през януари 2018 г. и потеже през този
ограничен период не е подадено заявление на ниво ЕС, ЕК
започва производството за установяване на нарушение.
България разполага с два месеца до 24 март 2019 г., за да
отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен
случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.
С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от
страна на държавите членки Европейската комисия
(„Комисията“) предприема правни действия срещу държавите
членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи
от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и
области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят
правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите
и предприятията.
Източник: Sinor.BG

Комисията смята, че националната закрила на географските
означения не е съвместима с правото на ЕС, затова България е
трябвало да сложи край на своята национална система за
регистрация от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г. и
е можела да защитава съществуващите национални географски
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
ХХVIII Международен фестивал
на маскарадните игри „Сурва“ –
Перник 2019
Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник e
най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни
народни игри и обичаи с маски. Той популяризира достигнали до
днес варианти на
древна ергенска
обредност, част от
българската
фолклорна
традиция. С
конкурсната си програма фестивалът е среща и надпревара на живите
й носители, най-популярни с наименованията “сурвакари” и “кукери”.
Фестивалът се организира от Община Перник от 1966 година. От 1985
година има статут на международен. През 1995 година Перник е приет
за член на Федерацията на европейските карнавални градове. На 26
юни 2009 г. по време на тържествена сесия на Общинския съвет в
Перник, президентът на ФЕКГ Хенри ван дер Кроон обявява Перник за
европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции.
Решението е взето в град Котор. От 2008 година Международният
фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните
събота и неделя на месец януари. Най-атрактивният му акцент е
двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и

от
чужбина.
Традиционно във фестивалната надпревара участват около 6 000 души
в около 100 маскарадни групи от всички етнографски райони на
България
и
гости
от
Европа,
Азия
и
Африка.
Участниците идват в Перник на състезание, за емоцията, за веселбата,
за
признанието,
че
са
участвали.
Зрителите от Перник и цялата страна, гостите от чужбина, идват, за да
споделят магията на играта, да видят и пипнат маските, да се
почувстват обновени, да си пожелаят здраве и късмет. Ще се
докоснете до магията на съхранената маскарадна традиция в
Пернишко.
Тук
всичко
е
истинско!
Ще ви завладее очарованието на българския фолклор, подгрят с
традиционни
гозби
и
напитки.
Ще усетите вълнуващото творческо присъствие на млади и стари
интерпретатори
на
традицията.
Бляскав фееричен спектакъл, огньове и илюминации ще ви потопят в
мистерията
на
фестивалната
надпревара.
Два дни в центъра и по улиците на града групи от цялата страна ще се
надпреварват да демонстрират колорита на своите игри и
неповторими
маски
и
костюми.
Гостуващи чуждестранни групи от Европа и света ще представят
разнообразни
традиции,
песни
и
танци.
Зрители и участници ще могат да контактуват по маршрутите на
дефилетата
и
на
импровизираните
сцени
в
града.
В изложбените зали на Перник ще бъдат открити интересни изложби.
На богати базари гостите ни ще имат възможност да се насладят на
произведения на българското приложно изкуство и да си купят
неповторим сувенир.

Кога: 25- 27 януари
Къде: Перник
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