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БРЮКСЕЛ↓
Еврокомисар Хоган: Новите
зелени мерки ще „променят
правилата на играта“
В бъдещата ОСП фермерите и всички други заинтересовани
страни трябва да работят заедно, според Фил Хоган
Предложените от
Европейската комисия
екосхеми, които са част
от реформата на
Общата
селскостопанска
политика (ОСП) след
2020 г., ще променят
„правилата на играта“ в
много части на
Европейския съюз. Това каза еврокомисарят по земеделие и развитие
на селските райони Фил Хоган по време на заседание на комисията
по земеделие в Европейския парламент. Той представи новата
„зелена“ архитектура на ОСП, чиято цел е да бъдат установени
правила в защита на околната среда и Европа да се справи с
климатичните промени.

Еврокомисар Хоган подчерта, че екосхемите ще бъдат
финансирани от Първи стълб на ОСП, което означава, че „от

държавите членки няма да се очакват никакви финансови
средства“, предава agriland.ie. Ангажиментите по схемите ще
бъдат едногодишни вместо многогодишни както досега. Това ще
даде възможност да бъдат подкрепени фермерите, които желаят
да опитат да се справят с изпълнението на мерките и след годинадве ще могат да се откажат от зелените мерки, без да губят
доходи.
Новата ОСП ще бъде опростена и ще има по-малко сложни
правила и изключения. „Става въпрос за това, че екосхемите ще
са задължителни за държавите членки, но фермерите сами ще
могат да избират кои от тях да прилагат, като подходът
акцентира на подкрепата вместо на санкции при неизпълнение на
правилата.“, посочи Фил Хоган. Страните членки ще имат повече
възможности сами да избират формата на плащанията и това се
очаква да направи схемите по-апетитни за фермерите. „Като се
има предвид, че страните членки ще определят съдържанието на
своите екосхеми според ситуацията на място, вярвам, че
екосхемите могат да променят играта в много части на ЕС.“,
отбеляза Фил Хоган.
Еврокомисарят по земеделие отбеляза, че се въздържа да
включва в ОСП детайлни правила за видовете интервенции, за да
не усложни политиката.
Относно бъдещата ОСП еворкомисар Хоган подчерта още: „За да
постигнем по-добри резултати, трябва да инвестираме в
ефективността на ресурсите. Необходими са обучения и
консултации, необходими са иновации, необходимо е фермерите
и другите заинтересовани страни да работят заедно.“
Източник: Агрозона
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ЕС щял да компенсира загубите на
ирландските фермери от
напускането на Великобритания
Европейският съюз е дал съгласието си да компенсира
фермерите в Ирландия за очаквания спад в цените на млякото и
говеждото месо, произвеждани в страната, в случай на
неблагоприятен вариант при излизането на Великобритания от
общността, обяви през седмицата ирландското издание Sunday
Times, като се позова на свои източници в правителството на
страната и в ЕС. Според медията е постигнато споразумение,
предвиждащо получаването на стотици милиони евро под
формата на извънредно подпомагане, ако Великобритания
напусне ЕС без споразумение.
Оттам
припомнят,
че
механизмът
на отпускане
на
средствата
вече е бил
отработен в
отделните
държавичленки
на
общността, след като през август 2014 г. Русия въведе забрана за

внос на редица хранителни стоки и селскостопански продукти от
ЕС. Подробностите по схемата били окончателно съгласувани от
министъра на селското стопанство на Ирландия Майкъл Крийд и
европейския комисар за земеделието и развитието на селските
райони Фил Хоугън, който е представителят на страната в ЕК.
Говорител на премиера обяви, че двамата политици са се
срещнали миналия понеделник, за да обсъдят възможните
последици от напускането на Великобритания без споразумение
за секторите на селското стопанство и храните в Ирландия.
Според изданието компенсации могат да бъдат отпуснати и на
производителите на цветя в Холандия и Белгия, както и на
млекопроизводителите и свиневъдите в Дания, чиято продукция
заминава основно за Великобритания.
Според британският вестник Guardia пък Ирландия преговаря с
ЕС за създаването на финд за компенсиране на щети,
изчислявани върху ежегоден износ на селскостопански продукти
за Великобритания на стойност 4,5 млрд. евро. Само
подсекторът за производство на говеждо в Ирландия може да
понесе загуби до 700 млн. евро заради напускането на
Великобритания, изчисляват от изданието. Оттам посочват, че
чиновниците на Европейската комисия вече разглеждали
възможностите за изплащане на постоянни компенсации за
ирландските фермери, като процесът „може да продължи с
години”. Източници на медията съобщават също, че Ирландия
ще търси „дългосрочно решение” на този проблем на
преговорите за бюджета на ЕС през април, а не еднократна
компенсация.
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Излизането на Великобритания от състава на ЕС бе
предопределено от резултатите от проведения референдум по
въпроса, а продължаващите 18 месеца преговори за условията
за напускането не доведоха до споразумение с общността, което
да получи подкрепа в британския парламент. Това означава, че
ако заложената в британския закон дата за напускане на ЕС (29
март) бъде спазена или той не бъде променен, страната може да
излезе от общността без никакво споразумение, което ще
доведе до връщане на двустранните отношения към правилата
на Световната търговска организация. При положение, че през
2017 г. делът на ЕС в британската външна търговия достигаше
почти 60%, експерти изчисляват загубите за Великобритания
през следващите 10 години от бъдещите мита на 140 млрд.
долара, или 4,9% от БВП на страната.
Източник: Sinor.BG

ОСП след 2020: Поощренията за
изпълнение на екосхемите ще
бъдат чрез надбавки или
компенсаторни
Всяка държава членка ще има гъвкавост при определяне на
съдържанието на екосхемите и при плащането с възможности за
поощрения. Плащането може да бъде под формата на
екологични надбавки върху базовото плащане или

компенсаторно плащане за извършени разходи, или пропуснати
доходи. Задължението и плащането ще бъдат на годишна база.
Това е част от новия подход на Европейската комисия за
финансиране за околна среда и климат, като той изключва
съфинансиране. Целта е да се даде възможност на страните да
таргетират области, в които изпитват особени затруднения, като
например вредни емисии, или нитрати, или биоразнообразие.
По отношение на биоразнообразието, Комисията дава следния
хипотетичен пример за прилагане от държавите членки: при
специфична
цел
„допринасяне
за
опазване
на
биоразнообразието, подобряване на екосистемните услуги и
предпазване на местообитанията и ландшафтите“ следва да се
направи SWOT анализ, оценка на нуждите и да се направи връзка
с европейското законодателство по отношение на околната
среда.
Ключови
констатации:
нужда
от
нарастване
на
биоразнообразието във фермите, чрез нарастване на гъстотата
на ландшафтните характеристики на земеделските парцели и
подобряване на тяхното управление.
Приносът на стратегическия план по ОСП чрез новата зелена
архитектура се изразява в разработване на подкрепящи опции,
като например, като част от диференцираните схеми за
подкрепа, които насърчават фермерите да оставят прогресивно
повече
земя,
с
характеристики,
благоприятни
за
биоразнообразието и да компенсира фермерите за
подходящото управление на тези характеристики.
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По отношение на борба с промяна на климата, Комисията дава
следния хипотетичен пример за прилагане от държавите членки:
при специфична цел „допринасяне за смекчаване на промените
на климата и адаптиране, както и устойчива енергия“ следва да
се направи SWOT анализ, оценка на нуждите и да се направи
връзка с европейското законодателство по отношение на
околната среда. Ключови констатации: нужда от опазване на
запасите от органичен въглерод в някои горещи точки, като
влажните зони и торфища, както и нарастването на гъвкавостта
на някои земеделски системи, зависещи от напояването.
Приносът на стратегическия план по ОСП чрез новата зелена
архитектура се изразява в разработване на подкрепящи опции,
като например компенсиране поддържането на устойчиво

(дрениране) на влажните зони, както и подкрепа на прехода към
използването на по-малко водно-интензивни култури.
Във връзка с опростяването, Комисията отбелязва три аспекта,
които представляват полза за фермерите. Първо: държавите
членки могат по-добре да изработят правилата за ситуациите, в
които изпадат фермерите, и по-специално при условността, в
сравнение с екологизирането, и видовете интервенции. Второ:
екосхемите по Първи стълб представляват нова възможност за
подкрепа. Трето: има опростяване по отношение на системите за
управление, контрола и санкциите, включително чрез IT,
сателитни снимки и т.н.
В заключение Комисията отбелязва, че новата зелена
архитектура е от положително значение за фермерите и за
околната среда, тъй като предлага повече възможности за
плащане на фермери, които имат желание да осигурят повече
обществени блага. Опростява се прилагането на мерки за
околната среда, като не се използва подхода ,,един размер за
всички“. Всички елементи от зелената архитектура са важни за
достигане на по-високо ниво на амбиция, работейки в синергия,
предават от ОДЗ „Кюстендил“.
Източник: Агрозона

земеделие в торфища, без да се извършва пресушаване
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ЕС: Над 11% от бюджета за
обвързано подпомагане отиват за
протеинови култури
Схемата за доброволно обвързано с производството
подпомагане позволява надбавка от 2% за протеиновите култури
в рамките на настоящата рамка, като през 2019 г. 16 държавичленки ще прилагат тази мярка. Малко над 11% от бюджета за
доброволно обвързано с производството подпомагане и средно
105 евро на хектар се използва за подпомагане на тези култури.
Това се очаква да продължи и при бъдещите стратегически
планове на ОСП, обясни еврокомисарят по земеделие и
развитие на селските райони Фил Хоган по време на последното
заседание на Съвета по земеделие на ЕС, предават от ОДЗ
„Кюстендил“.
Комисар Хоган изтъкна обаче, че е по-важно да се обърне повече
внимание на възможностите за развитие на пазара, отколкото на
подкрепата. Той подчерта значението на научните изследвания
и иновациите и изтъкна необходимостта от въвеждането на
платформа на пазара на културите. Държавите членки са
единодушни, че ЕС трябва да преодолее зависимостта си от
вноса на протеини, особено когато голяма част от него е на
генетично модифицирани култури. Намаляването на дефицита
на протеини в Европа би било не само полезно за икономиката
на сектора, но и това, което някои държави определят като
„геополитическата“ цел за подобряване на хранителния
суверенитет на Европа.

Делегациите
изказаха
целесъобразността на

различни
прилагането

мнения
относно
на доброволното

обвързаното с производството подпомагане за намаляване на
дефицита на растителни протеини в ЕС. Някои държави-членки
считат, че обсъжданата система за доброволно обвързано с
производството подпомагане може да наруши конкуренцията, а
други
изразиха
загриженост
относно
потенциалното
обезлесяване в трети държави, насърчавано да произвежда
протеини за износ на пазара на ЕС. През февруари се очаква ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“ да публикува
проучване на пазара на растителни протеини, проведено от
външен консултант.
Източник: Агрозона
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У НАС ↓
Министър Порожанов: ПРСР няма
да бъде променена като цялостна
стойност

Милушев, директор на Дирекция „Развитие на селските райони
и предприсъединителна помощ към ГД АГРИ ако няма гласуване
в пленарна зала до април, новият парламент може да не се
чувства обвързан с решенията, които ще бъдат гласувани от ЕК.
„Ако има гласуване в пленарна зала считаме, че до голяма степен
новите парламенти се съобразяват с това, което е минало на
първо четене в пленарна зала.“, допълни Милушев.

С около 300 млн. евро ще бъде дофинансирана ПРСР през
следващия програмен период, за да няма намаление на
средствата за земеделие
ПРСР няма да бъде променена като цялостна стойност. Това
съобщи по време на Седмата национална среща на
земеделските производители в България министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Българското
правителство ще се възползва от възможността за
съфинансиранре на дефицита в ПРСР. При това положение
нашата Програма за развитие на селските райони ще бъде
дофинансирана така, че няма да има намаление на средствата за
българските земеделски производители. За седемгодишния
период става дума за около 300 млн. евро през следващия
програмен период. Има такова решение към момента, макар и
неофициално и не би следвало да няма проблем. Запазваме
близо 3 милиарден бюджет, стана ясно още от думите на
министър Порожанов.
Земеделският министър запита и дали може новият ЕП да
коригира доклада на сегашния ЕП, свързан с ОСП. Според Марио

АЗПБ организира за седма поредна година най-големия аграрен
форум в страната. „Националните приоритети в земеделието“ е
мотото на събитието, което ще се проведе днес и утре в курортен
комплекс Златни пясъци. На него представители на държавната
администрация, бизнесът и неправителствени организации,
както и гости от Европейската комисия дискутират най6

актуалното от земеделския живот у нас и в Европа. Текущото
състояние на пазара на труда в селските райони е темата на
втория панел от работата на Седмата национална среща на
земеделските производители в България, който тече в момента.
Националните приоритети в политиката за поземлените
отношения ще бъдат акцент на голяма дискусия, която ще се
проведе днес следобяд.

Биофермери срещу козметичните
промени в наредбата за
агроекология
От Нацинална Био Асоциация настояват за по-кардинални
поправки в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на
мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. В становището на
асоциацията се казва: Приемаме, така направените промени от
администрацията на МЗХГ, но за нас те са твърде закъснели и
козметични. За да имаме възможност да се „спаси“ поне малка
част от неизточения бюждет по мярка 10 „Агроекология и
климат“, за да се постигне поне някакъв положителен резултат
за обществото предложихме допълване на НИД на Наредба
№7/2015г. по отношение на следното :
1. По отношение на предложения § 9: За наше огромно
съжаление, през годините сме свидетели, как ДФЗ-РА,
постоянно променя методиките си за измерване на

земеделските парцели. Пример: Площта на засадени трайни
насаждения се измерва по следните начини : Вариант № 1: като
за граница се прилага последното дърво от масива плюс ½ от
разстоянието на междуредието; Вариант № 2: за граница се
смята самото последно дърво; Вариант № 3, който е и най
вероятен: всеки експерт от Технически инспекторат си мери така,
както си е наумил, без да спазва никакви методики, указания и
данни на производителите на GPS апаратите за допускания
процент разминаване.
Имено
поради
гореизложеното,
редица
коректни
бенефициенти
стават
санкционирани
поради
непрофесионализма на работещите в ДФЗ-РА или липсваща
точна методика. Именно поради многото сигнали до нас от
страна на земеделски стопани, ние предлагаме промените в
създаването на нов чл.20а (Допуска се изключение в
разпоредбите на чл.20, ал.2, когато агроекологичните
дейности се прилагат върху едни и същи площи заети с
трайни насаждения, за едни и същи блокове на земеделското
стопанство в петгодишен период от поемане на
агроекологичния ангажимент, но през текущата година се
получи разминаване повече от 10% от заявената площ,
спрямо годината на одобрение, тогава: 1. финансовата
помощ за текущата година се изчислява на база намалената
площ и 2. земеделския стопанин продължава да изпълнява
агроекологичния си ангажимент в остатъчния му срок.“ ),
който поне да редуцира санкциите към земеделския стопанин,
който е добросъвестен. За съжаление сме свидетели на
немалко фалити на добросъвестни стопани в резултат на
неправилни действия на администрацията.
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По отношение на § 10, ние сме последователни и предлагаме по
всички направления по агроекологичните мерки 10
„Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ , да се
наложи таван на подпомаганите площи от 50 ха/500 дка,
защото именно липсата на този таван източва бюджета на ПРСР
от 2007г. до момента. За съжаление от МЗХГ не предприемат
нищо по този
въпрос.
По отношение
на
§11,
предлагаме
намаление на
финансовото
подпомагане
по

направлението за превръщане на обработваеми земи в
постоянно затревени площи. За нас това е едно от
направленията, от които се източва бюджета на мярката. Редица
стопани целенасочено арендуваха негодни за ползване площи
на ниска рента (мочурища, глини, солници, площи които
естествено се наводняват), като в последствие без да извършват
никаква дейност по тях, просто ги заявяват по визираното
направление.

По отношение на § 12, - предлагаме ДФЗ-РА, да извърши
писмено уведомяване до 31 юли на следващата година към
бенефициентите с извършени и/или неизвършени плащания
по тях. Предложения от нас срок е реално 1 месец след крайния
срок, в който се извършват плащанията базирани на площ. В
момента такъв срок няма и ДФЗ-РА се подиграва със
земеделските стопани, като им изпраща писма за по 3-4 години
назад, което според нас е недопустимо за една правова и
цивилизована държава.
По отношение на §13, §14, §15 – Предлагаме Министъра на
земеделието, храните и горите служебно да гарантира бюджет
за земеделски стопанства, които прилагат агроекологични
дейности по мярка 10 „Агроекология и климат“, като
същевременно стопанствата са изцяло биологични по реда на
Регламент ЕО № 834/2009г., и са в приоритетния сектор
„Плодове и зеленчуци“.
И последно за Кампания 2019 и следващите, да не се издава
заповед за прием по агроекологични дейностти по чл. 3, т.2 и
т.3 и чл.36,ал.1,т.1 от настоящата наредба“
Източник: Sinor.BG

8

Румен Порожанов: Ще бъде
създадена работна група със
земеделските асоциации по
закона за земята

“Вече сме пуснали писма до всички асоциации, които са
изразили мнение в публичното обсъждане на поземления закон.
Ще направим работна група, защото нещата са много деликатни.
Когато става дума за пари и земя, интересите са много
разнопосочни“. Това заяви министърът на земеделието, храните
и горите Румен Порожанов на Седмата национална среща на
земеделските производители в България в Златни пясъци
съобщиха от пресцентъра на МЗХГ.

Да не се бърза със закона за земята призоваха браншовите
организации!
В момента няма нужда от бързане, имаме законова рамка, която
работи, ще помолим за удължаване на срока за внасяне на
закона в Народното събрание, каза Порожанов. Стопанската
година е в ход и ще върви със сегашната рамка, бързането е
излишно, защото няма как да бъдат вкарани два режима
едновременно.
По отношение на Общата селскостопанска политика министър
Порожанов коментира, че в момента има много документи,
които са на дневен ред в Брюксел. Най-важен е този за
многогодишната финансова рамка, който се обсъжда от
Европейския съвет. Очакването е октомври-ноември да има
решение по нея. Това ще даде параметрите по бюджетите на
всяка страна-членка по двата земеделски фонда – гаранционния
и ПРСР. По директните плащания за България е предвидено
малко увеличаване, а намалението по ПРСР може да се
компенсира с национално съфинансиране. Министър
Порожанов съобщи пред земеделските производители, че е
провел разговори и смята, че нужните 300 млн. евро за 7годишен период могат да бъдат осигурени, за да се запази
бюджета и за развитие на селските райони.
Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие”
Живко Живков съобщи, че е готов индикативният график за
плащанията през годината. Както и през миналата основните ще
бъдат март, април и май.
Източник: Sinor.BG
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Седма национална среща на
земеделските производители в
България
През 2013 г. Асоциацията на
земеделските
производители в България
постави началото на едно от
най-значимите събития за
земеделския сектор –
годишната Национална
среща на земеделските
производители в България.
Форумът
представя
новостите в сферата на
земеделието и Общата
селскостопанска политика чрез актуални презентации и
ползотворни дискусии по наболели въпроси.
Кога: 6-7 Февруари 2019 г.
Къде: х-л Адмирал, к-к Златни пясъци

Фестивал на мелнишкото вино
„Златен грозд“
Превърналият се в традиция
„Златен грозд“ отново ще
събере в Мелник ценители на
вино от цяла България.
Винопроизводителите от
Мелнишкия регион ще
представят най-доброто от
своята продукция,а богатата
фолклорна програма,
поднесена от местни и
гостуващи самодейни
състави, ще превърне
виненото изложение в
истински празник. На 9 и 10
февруари производителите на
домашно вино участват в
традиционния конкурс, който
се провежда в две категории – „Мелнишка лоза“ и „Букет“.
Всеки, който желае да провери качествата на вината от реколта
2018 г. предоставя от продукцията си. Заповядайте да опитате
от най-добрите вина в района и да се насладите на фолклорна
програма, която представя традициите в Мелник.
Кога: 9-10 Февруари 2019 г.
Къде: Мелник
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