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БРЮКСЕЛ↓
Евродепутатите обсъждат
правилата за стратегическите
планове
Евродепутатите ще обсъдят правилата за подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от
държавите членки по линия на Общата селскостопанска
политика и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Темата
е
в
дневния ред на
насроченото за 2
април заседание
на Комисията по
земеделие
и
развитие
на
селските райони в
Европейския
парламент.
Докладчик
в
Брюксел ще бъде испанският евродепутат Естер Еранс Гарсия.
Заседанието ще се проведе в присъствието на Съвета и на
Комисията

По-рано този месец председателят на комисията Чеслав Адам
Шекерски призна, че не очаква да се постигне споразумение по
време на това заседание.
Следващото заседание на комисията ще се проведе на
8 април 2019 г. в Брюксел.
Източник: Агрозона

ЕС се готви за смущения на пазара
на месо
Европейският съюз (ЕС) ще предприеме мерки в случай на
значителни смущения на пазара в резултат на Brexit и засиления
внос на пилешко месо и продукти от Украйна, съобщава онлайн
изданието euractiv.com, като се позовава на еврокомисаря по
земеделието
Фил
Хоган
и
негово
изказване
на
пресконференция.
Опасенията за пазара на месо в ЕС бяха обсъдени и на Съвета на
министрите на земеделието на държавите членки, който се
състоя в началото на тази седмица.
Изданието припомня, че правителството на Тереза Мей
предлага да намали до нула митата за 87% от вноса за период от
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12 месеца като временна мярка
в случай на напускане на ЕС без
споразумение.
„Имаме опит със справянето с
пазарни смущения“, коментира
Хоган, визирайки мерките,
предприети от ЕС в миналото за
справяне с епидемията от спонгиформна енцефалопатия по
говедата и руското ембарго.
Хоган отново потвърди убеждението си, че временният тарифен
план за митата на Великобритания е незаконен съгласно
правилата на Световната търговска организация (СТО), което се
потвърждава от факта, че самият Уестминстър го счита за
временна мярка.
Най-засегнати от Brexit без споразумение биха били Ирландия,
която изнася над 50% от месото си за Великобритания, както и
Франция, Германия, Белгия, Холандия и Дания. Според
земеделски организации прекият удар върху Ирландия ще
възлезе на почти 800 млн. евро за сектора.
Що се отнася до вноса на пилешко месо от Украйна, Полша
изразява най-големи опасения. ЕС обаче все още не е изправен
пред криза, а по-скоро има проблем със свръхпроизводство в
източноевропейската страна, отбелязва изданието.
Украйна се превърна в основен доставчик на птиче месо за ЕС,
като изнесе 123 000 тона през 2018 г. Около 15% от
прогнозирания внос на пилешко месо през 2019 г. също се

очаква да дойде от Украйна. В тази връзка Хоган коментира, че
се готви изменение на задълбоченото и всеобхватно
споразумение за свободна търговия с Украйна, за да се ограничи
вносът на някои продукти от домашни птици. Промените
обхващат вноса на пилешки гърди в ЕС, защото някои украински
развъдчици и производители изнасят огромно количество
пилета чрез по-широката безмитна категория „други части от
пилешко месо“, включена в споразумението.
Източник: Sinor.BG

ЕП вероятно няма да оспорва
критериите на ЕК за устойчивост
на биогоривата в ЕС
Европейският парламент (ЕП) вероятно няма да се
противопостави на делегирания акт на Европейската комисия
(ЕК) относно критериите за устойчивост на биогоривата, въпреки
негативната реакция на фермери, производители и
промишлеността в ЕС.
На 13 март Комисията прие дългоочаквания делегиран акт,
определящ критериите за устойчивост на биогоривата съгласно
новата директива за енергията от възобновяеми източници (RED
II), припомня онлайн изданието euractiv.com.
ЕК предвижда да забрани употребата на палмово масло в
биогоривата от 2030 г. заради обезлесяването в страни като
2

Индонезия и Малайзия – основни производители на суровината.
Предвиждат се обаче изключения, които са обвързани с
повишен добив на палмово масло. Изключения има и за малки
земеделски производители.

като „нисък риск от ILUC“ [промяна в земеползването заради
нарастващото потребление на биогорива], ще има само
ограничено въздействие върху обезлесяването в трети страни“,
коментира генералният секретар на Copa Cogeca Пекка Песонен.

Мнозинството от заинтересованите страни отбелязват, че
текстът се е подобрил в сравнение с първоначалния проект, но
все още има вратички, които биха могли да изложат на риск
политиката на ЕС в областта на биогоривата, и настояват за
премахването им и гарантиране, че на европейския пазар няма
да се допускат биогорива с висок риск от косвена промяна в
земеползването, което води до тежко обезлесяване на големи
територии в държавите производителки на палмово масло.

Делегираният акт днес (21 март) беше разгледан от
парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве
и безопасност на храните. През следващите два месеца
държавите членки могат да одобрят или отхвърлят документа,
тъй като изменения не се допускат, посочва изданието.

Предложенията не се харесват на Европейската асоциация на
земеделските производители и кооперациите (Copa Cogeca). Тя
призова ЕП да отхвърли документа.

ЕП по всичко изглежда, че е раздвоен относно документа.
Зелените заявиха, че са частично удовлетворени от
актуализираните предложения, но предупреждават, че битката
все още не е приключила. Според партията соевото масло е
„новото палмово масло“. Дори и собствените оценки на
комисията показват, че от 2008 г. насам поне 8% от световната
експанзия на насажденията със соя водят до пряко
обезлесяване. Зелените обаче не дават отговор дали биха
блокирали приемането на делегирания акт от парламента.

„Вратичката си е вратичка, независимо от това колко тясна е тя.
Въпреки
техническите
корекции,
окончателното
предложение
на Комисията
не предоставя
достатъчни
гаранции,
че
палмовото
масло,
сертифицирано

Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако
Парламентът или Съветът поиска това.

Шон Кели, ирландски центристки депутат, коментира, че са
положени усилия за справяне с конкретни проблеми.
"Основните ми опасения относно проекта са свързани с
последиците за международната търговия и потенциалните
вратички в законодателството, които биха позволили на
биогоривата с висок риск от косвена промяна в земеползването
да попаднат на пазара на ЕС", посочва той.
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Подобно е мнението и на социалистическия евродепутат Хосе
Бланко Лопес казва.

У НАС ↓

Еколози предупреждават, че няма такова нещо като „зелено“
палмово масло или соев биодизел. „Тази кампания не е
приключила и ние ще се борим с онези правителства и петролни
компании, които искат да принудят шофьорите да плащат за
фалшиви „зелени“ горива“, казва Лора Бъфет от организацията
Transport and Environment (T&E).

Приключи административната
оценка на 1146 проекта по
подмярка 6.1. „Стартова помощ
за млади земеделски стопани“

Индонезия и Малайзия са най-големите производители на
палмово масло в света. В тях се концентрира 85% от световното
производство на суровината. Страните от ЕС са вторият по
големина купувач след Индия. Индонезия е изнесла 4,37
милиона тона палмово масло в ЕС през 2016 г., а износът на
Малайзия възлиза на 2,06 милиона тона.
Експерти намекват, че изпълнителната власт на ЕС иска да остави
някои вратички, за да не разочарова Малайзия и Индонезия,
особено в светлината на продължаващите преговори по
търговските сделки, макар и говорител на ЕК да отрича пред
изданието, че делегираният акт за биогоривата има общо с
търговски преговори с който и да е партньор на блока.
Източник: Sinor.BG

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция приключи оценката за
административно съответствие и допустимост на 1146 проекта,
подадени от кандидатите чрез ИСУН по Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства
и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
По процедурата се подпомагат проекти, които улесняват
процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви
земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече
съществуващи стопанства.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван
списък с проектите, които не преминават на последващ етап –
техническа и финансова оценка. Списъкът обхваща проектните
предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-6.001
.
ДФЗ - РА ще изпрати предложенията за отказ на
кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след
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получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията
си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
След
приключване
на процедурата
по обжалване,
допустимите
кандидати ще
бъдат поканени
за подписване
на договори.

В Русе срещата е насрочена за 29 март и е предвидена да бъде в
Областната администрация, а стартът й е от 11.00 часа. В Плевен
земеделските стопани ще могат да говорят с експертите от МЗХГ
на 2 април от 10.00 часа в сградата на Областната
администрация. На 10 април в Перник по време на тези дискусии
се предвижда да присъства и министър Румен Порожанов.
Срещата е насрочена за 14.00 часа в Двореца на културата в
града.

Източник: ДФ „Земеделие“ - РА

Експерти от МЗХГ започват срещи
със земеделците в цялата страна
Схемите за директни плащания за 2019 г. и информация за
държавните помощи в земеделието ще бъдат една от темите на
поредица от срещи със земеделските стопани, организирани от
Министерство на земеделието, храните и горите. Новите
моменти в националната програма по пчеларство за периода
2020-2022 г., както и отчет на проведените проверки във връзка
с идентификацията на животните и регистрацията на
животновъдните обекти също ще бъдат акцент в организираното
мероприятие.

момента теми.

На 11 април в сградата
на
Областната
администрация
в
Смолян от 11.00 часа
стопаните ще могат да
се срещнат с двата
експерти от МЗХГ, които
ще
им
представят
актуалните
към

До края на април срещи ще бъдат проведени и в Пазарджик (12
април – 10 часа, Младежки дом), Благоевград (16 април, 10 часа,
Общинска администрация), Стара Загора (18 април – 10 часа,
Общинска администрация) и Бургас (19 април, 11 часа, Областна
администрация).
Източник: Агрозона
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Определен е размерът на
подпомагането на хектар по
схемите за обвързана подкрепа за
плодове и зеленчуци за кампания
2018
Издадени са заповеди на министъра на земеделието, храните и
горите, с които се определят ставките по схемите за обвързана
подкрепа за плодове и зеленчуци за 2018 г. Размерът на
подпомагането на хектар е в пряка зависимост от общите
установени площи по всяка схема, които нарастват по повечето
схеми спрямо предходната година.

Ставката по схемата за обвързано подпомагане за плодове
(основна група) е 1 759,98 лв./ха за първите 30 ха и 1 173,32 лв./ха
за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар. По схемата
за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде)
ще се изплаща по 1 006,17 лв./ха за първите 30 ха и 670,78 лв./ха
за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.
Размерът на субсидията по схемата за обвързано подпомагане
за зеленчуци (основна група) е 1 277,62 лв./ха за първите 30 ха и
851,75 лв./ха за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.
В рамките на схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци
(зеле, дини и пъпеши) субсидията ще бъде 735,49 лв./ха за
първите 30 ха и 490,33 лв./ха за допустимите площи по схемата
над 30-ия хектар. За схемата за обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими
площи и доказали необходимите добиви ще получат по 17
021,85 лева на хектар.
Копия на заповедите са публикувани на интернет страниците на
МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“. Предстои изплащането на
субсидията на земеделските стопани, които са кандидатствали
по схемите и имат допустими площи и са доказали
необходимите добиви.
Източник: МЗХГ
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ДФ „Земеделие” изплати над 75
млн. лева по схемите за плодове и
зеленчуци
ДФ „Земеделие“ изплати субсидиите по схемите за обвързано с
производството подпомагане за плодове и зеленчуци.
Повече от 13
700
земеделски
стопани,
заявили
площи
с
плодове
и
зеленчуци,
които
са
попълнили
декларация
по образец и
са предоставили документи за реализация на произведената
продукция в срок до 31.01.2019 г., получават подпомагане по
схемите. Общия размер на оторизираните средства по Схема за
обвързано подпомагане за плодове (основна група) - СП
(основна) е 29,982 млн. лева, Схема за обвързано подпомагане
за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,561 млн.
лева, Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини
и пъпеши) - СЗ (други) е 4,444 млн. лева, Схема за обвързано
подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна) е 26,434 млн. лева и

Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно
производство (СЗо) е 7,680 млн. лева.
Земеделските стопани получават завишено плащане на площ
за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и
плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане
площи над 30 ха за СП (основна), СП (други), СЗ (други) и СЗ
(основна).
Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването
за добив,съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015
г. Ставките по схемите са определени със следните заповеди:
№ 09-316 от 26.03.2019 г.; № 09-318 от 26.03.2019 г.; № 09-317 от
26.03.2019 г.; № 09-319 от 26.03.2019 г. и № 09-315 от 26.03.2019
г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
Източник: ДФ „Земеделие“-РА
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Румен Порожанов: Приходите от
организиран ловен туризъм са 7,5
млн. лв. за 2018 г., с 900 000 лв.
повече
Министърът на земеделието, храните и горите откри 25-тото
изложение
“Природа,
лов,
риболов”
През 2018 г. са реализирани 7,5 млн. лв. приходи от организиран
ловен туризъм, което е с 900 000 лв. повече от предходната
година. Това съобщи министърът на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов при откриването на 25-тата
международна изложба “Природа, лов, риболов” в Пловдив.
Благодарение на увеличението на дивечовите популации през
последната година и тенденцията за трайно нарастване на
запасите, същата положителна тенденция се наблюдава и при
броя на ловците по линия на организирания ловен туризъм. През
2017 г. са ловували 5 450 ловци, а през 2018 г. - 6 893 или
увеличение от близо 1500 души.
“Другото голямо предимство на страната ни са трофейните
качества на дивеча. Нашият едър дивеч има изключително
добри генетични заложби, гарантиращи и чудесни трофеи с
високи оценки по световните стандарти. Това може да се види
на щанда на Изпълнителната агенция по горите и държавните
предприятия”, каза още министър Порожанов.

Министерството на земеделието, храните и горите е
съорганизатор на изложението “Природа, лов, риболов”. В него
участват 55 фирми за ловно оръжие, екипировка и оборудване.
Изложението ще продължи до неделя като са предвидени и
демонстрации. Една от тях е влачене на трупи от коне от
породата “Български тежковоз”, които се използват при
дърводобив
от
тежко
достъпни и
пресечени
терени.
В
откриването
участваха и
зам.министър
Атанас
Добрев,
изпълнителният директор на ИАГ Мирослав Джупаров,
председателят на Националния ловно-рибарски съюз Васил
Василев, областният управител на Пловдив Здравко Димитров и
др.
Източник: МЗХГ
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МЕРОПРИЯТИЯ↓
„Старчовден“ с. Отец Паисиево
„Старчовден“
в
пловдивското село
Отец
Паисиево
събира много хора
от
региона,
живеещи
в
различни краища
на
България.
Уникалната
самодейна
кукерска
група,
чиито хлопки тежат около 30 кг., а кауците им се извисяват на 3
метра, дава старт на вихрената фиеста. Гостите от карловските
села Войнягово, Каравелово, Дъбене и Христо Даново са
редовни гости на празника, който винаги завършва с хоро.
Фестивалът е популярен и на него идват както гости, така и много
политици.
Кога: 30 март
Къде: с.Отец Паисиево

Национален кукерски фестивал –
с. Калипетрово
Кукери е традиционен български
езически ритуал. Идеята е
маскирани мъже да изгонят злите
духове със страшните си танци и
силен шум от звънци. Костюмите на
мъжете обхващат по-голямата част
на тялото и включват украсени
дървени маски на животни
(понякога с две лица) и големи звънци, прикрепени към колани.
Фестивалът се провежда преди Великите пости. В Калипетрово е един
от най-популярните, познат е като „Куковден“ и се е превърнал в
национален.
Фестивалът, чийто организатори за пореден път бяха община
Силистра, кметството в село Калипетрово и Народно читалище
„Пробуда 1940“, се заражда през 1986 година. Провежда се на нечетна
календарна година, около празника Благовещение. Всеки фестивал се
превръща в един малък карнавал в Калипетрово – с многообразие от
атрактивни маски, костюми, танци и обичаи от различни области на
страната. Кукерските игри пробуждат земята за нов живот. Звъннат ли
хлопките, народът се готви да посрещне новата стопанска пролет, с
очакването за богата реколта и надеждата “Да потъне вдън земята
злото – да царува доброто“.
Кога: 30 март
Къде: с.Отец Паисиево
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