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БРЮКСЕЛ↓

регламента
„Омнибус“,
докато
други
първоначалното предложение на Комисията.

Визия за ОСП след 2020 г

По дефиницията за млади земеделски стопани по-голямата част
се изказаха в полза на предложението на Председателството, да
се направи доброволно изискването за професионални
умения/познания, докато други се обявиха за задължителност
на това условие. Доброволното прилагане на определението за
истински земеделски стопанин беше подкрепено от огромното
мнозинство делегации, с едно изключение в противовес на
незадължителното определение.

На 04 март 2019 г. в гр. Брюксел се проведе заседание на
Специалния комитет по селско стопанство, на което бяха
обменени мнения по част от текстовете от проектите на
Регламент за стратегическите планове по ОСП и Хоризонтален
регламент.

предпочитат

По отношение на преразпределителното плащане две държави
членки възразяват срещу предложението на Председателството
за доброволното му въвеждане, а Комисията също така желае то
да бъде задължително, тъй като е „по-справедливо и поцеленасочено“.

Налице е разделение в позициите на държавите членки по
определени ключови елементи на стратегическите планове по
разпространен от Председателството документ с оглед търсения
от него частичен общ подход до края на юни 2019 г. По
отношение на определението за постоянни пасища множество
делегации подкрепиха формулировката, основаваща се на

В същото време делегациите отново бяха разделени по
предложения за премахване праг от 2 000 евро за финансова
дисциплина за финансиране на селскостопанския кризисен
резерв (част от преговорната кутия за МФР), като една част
подкрепят предложението на Комисията в интерес на
опростяването, а друга искат прагът от 2 000 EUR да се запази.
Изочник:МЗХГ
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ЕС: Министрите на земеделието
ще обсъдят регламентите на ОСП
след 2020 г.
Министрите на земеделието, храните и горите в ЕС ще се съберат
на заседание на Съвета на ЕС, председателстван от Румъния, за
да обсъдят пакета за реформи на Общата селскостопанска
политика (ОСП) след 2020 г. На 14 март в Брюксел те ще обменят
мнения по три законодателни предложения:

Биоикономика
Съветът ще проведе обмен на мнения относно актуализираната
стратегия за биоикономиката, която има за цел да ускори
изграждането на устойчива европейска биоикономика, така че
да се увеличи максимално приносът ѝ към Програмата до 2030 г.
и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР).
Министрите ще получат информация по следните въпроси:










регламент относно стратегическите планове за ОСП
регламент относно единната обща организация на
пазарите (ООП)
хоризонтален регламент относно финансирането,
управлението и мониторинга на ОСП

резултати от конгреса на тема „Стратегически планове по
ОСП — Проучване на екологично-климатичните схеми“
(Леуварден, 6—8 февруари 2019 г.)
решение на техническия апелативен съвет на
Европейското патентно ведомство относно възможността
за патентоване на резултатите от класическото
отглеждане на растения
резултати от семинарите, организирани от работната
група на Комисията по въпросите на водите и селското
стопанство (Сорьо, 27 ноември 2018 г. и Букурещ, 5—6
февруари 2019 г.)

Източник: Агрозона
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Биоземеделието в ЕС е в период
на бум
В периода 2010-2017 г. се наблюдава силен ръст на площите
земеделска земя в Европейския съюз (ЕС), предназначени за
биологично земеделие, показват данни на Европейската
комисия (ЕК), цитирани от пресслужбата на институцията.
Вносът на продукция от биологично земеделие също отбелязва
драматичен ръст, показват данни, включени в пазарни доклади
за биологичното земеделие в ЕС и вноса на органични продукти.
Биологичното земеделие обхваща общо 7% от земеделските
площи в ЕС към 2017 г., което е със 70% повече спрямо 2009 г.
Това отразява размерите на пазара – продажбите на дребно на
органични продукти през 2017 г. достигат над 34 млрд. евро.
Нарастващото вътрешно потребление се допълва от засилен
внос на фона на увеличаващото се търсене на органични
тропически плодове и ядки, отбелязва ЕК.
Движеща сила за този растеж е относително високата ценова
премия, която може да бъде получена от биологичните
продукти. Те се предлагат на пазара с до 150% по-висока цена
спрямо цената на сравними конвенционално произведени
стоки.
Все пак добивите на повечето биологични ферми е по-малък от
конвенционалните и достига от 40 до 85% от продукцията на

небиологичните стопанства. Тази разлика не е съпоставима
единствено при производството на био мляко, подчертават от
ЕК.
Към края на
2016 г. в ЕС е
имало почти
250
000
биологични
ферми.
Между 2010
и 2014 г. В
сектора са се
включили
още 14 000
нови
участници.
Други 10 000
обаче са се върнали към конвенционалното земеделие заради
производствени ограничения или лоши добиви.
Вносът в ЕС на органични храни възлиза на 3,4 млн. тона през
2018 г., като най-голям доставчик е Китай с над 415 000 тона
продукция – почти 13% от общия пазар. Еквадор,
Доминиканската република, Украйна и Турция са другите страни
със значителен пазарен дял.
Вносът представлява важна част от пазара на биологични стоки
и увеличава избора на потребителите, тъй като осигурява стоки,
за които земята и климатът в ЕС не са подходящи или при
временни празнини на пазара.
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ЕК подчертава, че пазарът на органични продукти все още не е
зрял и може да се очаква растежът да продължи както в
местното производство, така и в обема на вноса.
Източник: Sinor.BG

ЕС подобрява защитата на
храните с географски индикатори
Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия
постигнаха политическо споразумение относно правилата, които
определят как ЕС ще действа като член на Женевския акт,
многостранен договор за защита на географските указания,
управляван от Световната организация за интелектуална
собственост.

допълни защитата, която се предоставя чрез двустранни
споразумения, които вече защитават географските указания на
ЕС в целия свят.“, заяви Фил Хоган, комисар по земеделието и
развитието на селските райони, цитиран от пресцентъра на
Европейската комисия.
Женевският акт модернизира Лисабонското споразумение от
1958 г. за защита на наименованията за произход и тяхната
международна регистрация и позволява на международни
организации като Европейския съюз да се присъединят.
Лисабонската спогодба, която понастоящем е сключена между
28 членове, включително 7 държави-членки на ЕС, осигурява
средство за осигуряване на защита на наименованията за
произход (AO) само чрез една единствена регистрация.
Членството в Женевския акт дава възможност географските
указания на ЕС да получат високо ниво на защита и в други
страни по него.
Договореният проект за регламент предстои да бъде официално
одобрен от Европейския парламент и Съвета. След като това се
случи, ЕС ще бъде готов да се присъедини официално към
Женевския акт посредством отделно решение.

„С това политическо споразумение географските указания на ЕС
имат защита на многостранно равнище. Това споразумение ще

Географските указания обозначават продукт, произхождащ от
специфичен географски район с качества или характеристики,
които по същество са свързани с географския произход,
включително природни и човешки фактори. Географските
означения също служат за разграничаване и засилване на
културния фактор и представляват възнаграждаване на
творчеството на традиционните знания. Следователно термин,
регистриран като защитено географско указание (ЗГУ) или
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защитено наименование за произход (ЗНП) може да се използва
само от производители, разположени в обозначената зона.
Над 3 000 имена на вина, спиртни напитки и хранителни
продукти от страни от ЕС и страни извън ЕС са регистрирани в ЕС.

ОСП е най-трудната и обхватна политика на ЕС. Неслучайно една
от темите е нейното опростяване, но на този етап странитечленки не го виждаме, коментира министър Порожанов.

Източник: Агрозона

У НАС ↓
Забавянето на новата ОСП няма
да се отрази на плащанията към
фермерите
Одобрението на регламентите за Общата селскостопанска
политика след 2020 г. е малко вероятно да стане в мандата на
този Европейски парламент. Но дори и да има забавяне в
изготвянето им, това няма да забави плащанията към
земеделския сектор. Това заяви министърът на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов при откриването на Петата
среща на земеделските камари от регион „Три морета“. За първи
път България е неин домакин в лицето на Националната
асоциация на зърнопроизводителите. Във форума участват
представители на земеделските камари и организации от Литва,
Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Унгария и Хърватия.

Той припомни, че България стартира още през 2017 г. дебат по
инициатива на бранша за приоритетите и какво да съдържа ОСП.
Продължават разговорите да се запази бюджетът за земеделие
и през следващия програмен период. Направени са и първите
стъпки за т.нар. външна конвергенция или сближаване на нивата
на плащания между страните-членки. Конкретните финансови
параметри ще са ясни след приемането на Многогодишната
финансова рамка, което се очаква да стане до края на годината.
Източник:Агрозона
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Министър Порожанов: Заповедта
за кампания 2019 г. за директни
плащания е подписана
Заповедта за кампания 2019 г. за директни плащания е
подписана, всеки може да подава заявление. Това каза пред
журналисти министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов по време на среща на земеделските камари от
Европа, предаде агенция „Фокус“.
„Заповед за кампания за 2019 г. за директните плащания има.
Заповедта е подписана от моя заместник.“, уточни министър
Порожанов, като обясни, че документът дори е изпратен в
Държавен фонд „Земеделие“. „Всеки може да подава заявление.
Първите две седмици няма силна активност. Активният период
започва от април.“, изтъкна той.

Попитан дали България ще подкрепи предложението на
еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил
Хоган за увеличение на средствата на Общата селскостопанска
политика, той отговори: „Има разбиране по въпроса“.
Румен Порожанов отбеляза, че срокът на възложения от него
SWOT анализ на селското стопанство в страната изтича в
началото на месец май, но обясни, че няма да го пусне на
публично обсъждане преди 25 май, защото не иска той да се
политизира, заради предстоящите избори.
Източник:Агрозона

ДФЗ отвори прием на заявления
за подкрепа за борба с
вредителите по картофите
От днес започва прием на заявления по схемата за държавната
„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани,
свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от
мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем.
Телени червеи (Elateridae)“.
Заявления по схемата ще се приемат до 15 май в областните
дирекции на ДФЗ. До 31 май земеделските стопани трябва да
представят отчетни документи за извършените дейности по
третиране на картофените насаждения. Крайният срок за
изплащане на субсидиите е 21 юни 2019 г.
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УС на фонда утвърди финансов ресурс от 1,6 млн. лева за 2019 г.
по тази схема за държавна помощ. От подкрепата могат да се
възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани,
които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. По
схемата се компенсират само разходите, направени за
препарати, които са разрешени в нашата страна.
Чрез мярката се компенсират част от разходите на стопаните,
направени
за
продукти
за
растителна
защита.
Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна
защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, но не
повече от размера на държавното подпомагане на хектар по
продукти
и
не
повече от
500
лв./ха, с
включен
ДДС.
За
подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна
защита, които са извършени след подаване на заявлението за
кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на
вредителите да е започнала, съобщават от пресцентъра на
Държавен фонд „Замеделие“.
Източник:Агрозона

Министър Порожанов одобри
националната програма по
пчеларство за тригодишния
период 2020-2022 г.
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов
одобри петата Национална програма по пчеларство за периода
/НПП/ 2020-2022 г., с бюджет в размер на 6 400 000 лв. за всяка
от трите години на изпълнението й. Същата е разработена с
участие на представители на браншовите организации в
пчеларския
сектор.
Новото в програмата са дейностите по мярка А „Техническа
помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, в които за първи път
се финансират разходите за обмен на знания и добри
технологични практики при отглеждане на пчелните семейства,
както и провеждането на базари, на които ще се предлагат
пчелни
продукти
от
местни
пчелари.
Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б
„Борба срещу вароатозата”, свързани с проучване за наличие на
резистентност на причинителя на вароатозата към
финансираните от програмата ветеринарномедицински
продукти, както и за наличие на заболяването нозематоза и
разпространението му на територията на страната.
По отношение на Мярка В „Рационализиране на подвижното
пчеларство“ нов момент е финансирането на разходи за
придвижване на пчелните семейства по време на паша.
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Нова дейност е включена и в мярка Г „Мерки за подпомагане на
лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се
помогне на пчеларите да продават своите продукти и да
увеличат тяхната стойност“. Чрез осигуряване на средства за
изследване на хранителните запаси /мед, прашец/ на пчелните
семейства за остатъчни количества вещества от пестициди над
пределните норми ще се установи качеството на хранителните
запаси, като част от факторите за доброто презимуване на
семействата.

от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще
помогне при решаване на проблемите свързани с евентуално
хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа
предпоставка за отслабване на имунитета им, с последващо
влошаване
на
здравословното
състояние.
По четири от новите дейности, както и темата свързана с
мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими
кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По
този начин ще се засили ролята на неправителствения сектор в
практическото решаване на част от проблемите в сектора, като
свързващо звено между пчеларите и държавните институции.
Източник: МЗХГ

Какви държавни помощи се
пускат от 18 март

Важно място заема и мярка Е, чрез която се финансират
приложни изследователски програми в областта на
пчеларството. Като част от тази мярка е мониторинга на остатъци

Фонд „Земеделие“ е актуализирал графика си за прием на
заявления по държавните помощи, съобщиха от Националната
служба за съвети в земеделието. От 18 март ще бъде отворен
прозорецът по следните три схеми - „Помощ за съфинансиране
на застрахователните премии при застраховане на
селскостопанска продукция“, „Инвестиции за закупуване или
изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово
мляко” и държавна помощ за компенсиране на материалните
щети по загинали селскостопански животни и унищожени
пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
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Заявленията за помощта по застраховките ще се приемат до 31
юли 2019 г., затова и фермерите имат време за реакция. За тази
година управителният съвет на фондз „Земеделие“ е утвърдил
бюджет от 1,5 милиона лева.

Ще припомним още, че от 11 февруари до 31 август продължава
приемът по схемата за получаване на сертификати по стандарта
GLOBAL G.A.P от страна на производителите на плодове и
зеленчуци. Само 100 хиляди лева е бюджетът за този
сертификат, въпреки че през последните години почти 40-50 на
сто от българската продукция се реализира чрез търговските
вериги и затова е важно повече производители на плодове и
зеленчуци да успеят да се сертифицират по този стандарт.
Източник: Sinor.BG

По-кратък е приемът за компенсиране на щетите за загинали
селскостопански животни, като крайният срок по него е 29 март.
По тази схема одобреният бюджет за тази година е 12 милиона
лева.
От 18 март 2019 г. до изчерпване на ресурса пък ще се приемат
заявленията по схемата за преработка на обекти за преработка
на сурово мляко, като бюджетът за тази година е 1 милион лева.
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Тодорова кушия, Златоград
В представите на древните българи Тодоровден е един от
пролетните
празници,
свързан
със
здравето
на
конете. На този
ден
се
организират
надбягванията с
коне – т.нар. кушии. Всяка година по случай празника в
Златоград организират игри и надбягвания с коне. Празникът се
отбелязва винаги в първата събота на Великденските пости.
Известен е и с имената Тудорица и Конски Великден. Според
народните вярвания на този ден светецът обличал девет кожуха
и отивал при Бога да проси за лято. В иконографията е
представен като ездач на бял кон и змееборец.
В Етнографски археологически комплекс от 11 часа, когато ще се
проведе традиционна кушия (надбягване с коне, мулета,
магарета). Празникът няма да мине без народни песни и танци,
скара и вино на открито.

Фестивал „Сурва Земен“ 2019
Фестивалът „Сурва Земен“ се провежда през година и се
превърна в събитие, демонстриращо етнографските традиции на
региона в изконния им вид. Участие ще вземат 30 сурвакарски
групи,
които ще
дефилират
на
тазгодишното издание.
Между
тях
са
групите от град Земен,
с.Пещера,
с.Дивля,
с.Горна Врабча, с.Елов
дол, с.Габров дол,
с.Беренде. Ще
гостуват и сурвакарски
групи от с.Ноевци, с.Чепино, с.Долна Секирна, с.Лобош,
с.Сирищник,с.Ковачевци, с.Калище, с.Драгичево и др.
Общинският сурвакарски празник потапя в магията на
българщината и обещава незабравими емоции през целия ден.
„Сурва Земен“ е тържество на всички, които обичат позитивната
страна на живота – начало 11 ч., а от 14:00 часа се пренася пред
Младежки дом в гр.Земен.
Фестивалът е учреден по инициатива на Общината и на кмета в
Земен.

Кога: 16 март

Кога: 16 март

Къде: Етнографски, археологически комплекс, Златоград

Къде: Центъра на Земен
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