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БРЮКСЕЛ↓
Фил Хоган: ЕС увеличава митата
за земеделски стоки от
Великобритания

при какви условия страната ще напусне ЕС. Тази неяснота
затруднява нашите възможности да планираме нашата реакция
при Брекзит не на последно място, тъй като реакцията на ЕС ще
зависи от условията, в които Великобритания напусне и
последствията от тези решения. През последните дни и месеци
рискът от липса на споразумение за излизане на страната от ЕС и
ние трябва да вземем това предвид.“

ЕС се готви се за Брекзит без сделка
Европейската комисия подготвя мерки в случаи на пазарни
смущения след Брекзит. Това каза еврокомисар Фил Хоган по
време на брифинг в Европейската комисия днес. Все още няма
ясни правила, по които ще се случи изходът. Европейската
комисия вече актуализира списъка на ЕС с трети търговски
партньори, като включи Великобритания. Това означава, че
митата върху месни и млечни продукти ще бъдат повишени,
включително и тези върху захарта и ориза. ЕС също така ще
увеличи проверките на ветеринарните власти върху
земеделската продукция от Великобритания. В бъдеще
фермерите във Великобритания ще имат сериозни пречки да
изнасят за европейския пазар, посочи еврокомисар Хоган.
Кога ще има изход?
„Първата дата, в която Великобритания трябваше да излезе от ЕС
отмина, след 2 дни предстои важно заседание на Съвета на
министрите на ЕС по земеделие и 4 дни остават до излизането на
Великобритания от ЕС, а ние все още не можем да кажем кога и

Припомняме, че по-рано този месец председателят на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че ако
британският парламент не одобри до 12 април постигнатото
споразумение с ЕС, никаква допълнителна кратка отсрочка за
оттеглянето на Великобритания няма да бъде възможна. След
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това премиерът Тереза Мей официално поиска допълнително
отлагане на Брекзит до 30 юни 2019 г. В писмо до председателя
на Европейския съвет Доналд Туск тя каза, че иска
Великобритания да напусне преди изборите за Европейски
парламент през май, но че „ще продължи да провежда
отговорна подготовка за провеждането на избори, ако това не се
окаже възможно“.

възможност държавите да предложат изменения в програмите
за развитие на селските райони така, че да бъдат пренасочени
средства към производители, които са най-тежко засегнати от
Брекзит. Признавам, че може да има някои ограничения, тъй
като повечето ангажименти вече са поети.“, каза още Хоган.

Без ясни правила

ЕП търси по-ефективни
механизми за стабилност при
кризи в земеделието

ЕС и Великобритания са добри търговски партньори, посочи
еврокомисар Хоган. Съюзът има излишък от 25 млрд. евро през
2018 г. в търговията на земеделски продукти с Острова.
Стокообменът през същата година възлиза на 21 млрд. евро.
Голяма част от европейските храни, които се изнасят за
Великобритания, са пресни и нетрайни. Поради това се очаква в
първите седмици след Брекзит да има логистични затруднения и
задържане на стоки на пристанищата. Въпреки че към момента
няма ясни правила, по които ще се осъществи излизането на
островната държава, Европейската комисия се подготвя за
сценарий без сделка.
„Очаквам по време на предстоящото в сряда заседание на
министрите на земеделието на ЕС да бъдат предложени мерки
насочени към търговията на земеделски продукти, включително
схеми за изтегляне от пазара и частна интервенция. В
допълнение на тези мерки ние планираме да се даде
възможност на страните членки да предоставят държавна
подкрепа на производителите. Наскоро ЕК прие нов регламент,
който дава възможност на страните членки да предоставят до
66% държавна подкрепа по de minimis. Също така има

Източник: Агрозона

Евродепутати търсят по-ефективни механизми за стабилност при
кризи в земеделието. На 1 април 2019 г. Комисията по земеделие
към Европейския парламент гласува и прие своята позиция по
регламента за обща организация на пазара на селскостопанските
продукти, като част от пакета за ОСП след 2020 г. Комисията
предлага разширяване на схемата за управление на доставки и
намаляване на обема на селскостопанска продукция. Схемата за
подпомагане за намаляване на доставяните количества,
приложена в сектора на млякото при кризата от 2015—2016 г.,
следва да се разшири до всички сектори. Да се предвиди
възможност за такси за производителите, увеличаващи
доставките си при кризи. Възможността за временното
ограничаване на доставки на сирене, шунка и вино с географски
указания (ГУ) да обхване и всички други продукти със защитени
географски указания (ЗГУ) или защитени наименования за
произход (ЗНП).
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Създаването на единна обсерватория на ЕС за селскостопанските
пазари с цел повишаване на прозрачността е друг основен
момент в позицията на Комисията по земеделие. Единната
обсерватория трябва да събира статистически данни за
производството, доставки, цени, печалби, внос и износ, като се
съсредоточи върху широк кръг сектори, включително зърнени
храни, захар, зехтин, плодове и зеленчуци, вино, мляко и млечни
продукти и месо. В случай на задействане на „механизъм за
ранни смущения на пазара“, ЕК да внася предложение за
възстановяване на пазара в рамките на 30 дни.

Докато земеделските стопани са изправени пред проблеми с
доходите, свързани с нестабилността на цените по веригата за
доставки на храни, ЕК предлага само ограничена
административна реформа, без да реагира адекватно на
проблемите. Трябва да се създават ефективни механизми за
предотвратяване и по-добро управление на селскостопанската
криза, за ефективно реагиране на нестабилността на цените и
гарантиране, че земеделските производители могат да се
възползват от по-справедлив и по-стабилен доход.
Предложените изменения ще бъдат гласувани от пълния състав
на Парламента след парламентарните избори на 26 май 2019 г.
Източник: Агрозона

ЕС редуцира умишлено
производството на ябълки и
круши
По-широка публична интервенция
Комисията по земеделие настоява в обхвата на продуктите
допустими за публична интервенция при определен спад на
цените да се включат нови продукти като бяла захар, овче,
свинско и пилешко месо.

ЕС взе решение да намали производството на ябълки и круши.
Високите добиви при
плодовете
водят
до
недостиг на работна ръка
и създават опасения за
качеството
на
съхранението,
притесняват
се
от
Европейската комисия.
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В резултат на увеличената реколта на ябълките , пазарът изпитва
свръхпредлагане. При нормален добив в Европа от 11,5 милиона
тона годишно, производството на ябълки през 2018 г. вече
достига 13,5 милиона тона, според доклад на ЕК.
Ръст на производството се наблюдава в Полша и други
източноевропейски страни като Унгария и Румъния.
„Редуцирането на реколтата трябва да се разглежда в контекста
на това, което пазарът изисква, а не това, което производството
може да осигури. Секторът на плодовете (ябълката) в ЕС следва
да отчита оценката на външния и вътрешния пазар. Такава
система за оценка съществува във Франция от няколко години,
което е намалило производството на ябълки от 2 милиона тона
на 1,5 милиона тона, като се има предвид разделянето на
ключови пазари за продажби ”, се казва в доклада.
Ситуацията се утежнява от увеличаването на производството в
съседните страни от ЕС като Украйна, Молдова, Русия и
Казахстан. Освен това има проблеми с износа, причинени от
забраната за внос на стоки за Русия и Алжир, ограничения,
свързани с фитосанитарните стандарти и недостатъчно търсене
на основните пазари.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
Оценката за определяне на
райони с природни ограничения,
различни от планинските, не е
приета от министъра на
земеделието, храните и горите
Във връзка с предефинирането
на райони с природни
ограничения, различни от
планинските, Ви информираме,
че представената оценка от
научните екипи на Националния
институт по метеорология и
хидрология и Института по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола
Пушкаров”, не е приета от министъра на земеделието, храните и
горите. Оценката ще бъде подложена на широко обществено
обсъждане и допълнителни анализи. При необходимост ще бъдат
възложени допълнителни дейности по предефинирането на база
приложимите за страната биофизични критерии по Приложение III на
Регламент 1305/2013.
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Нови аспекти за профилактиката
на болестите при пчелите
представят експерти в Мездра
Експерти ще запознят земеделските производители в Мездра с
актуалните болести по пчелните семейства, както и методите за
опазването им. Темата на конференцията е „Нови аспекти при
профилактиката на заболяванията при пчелните семейства“, а
организатори са НССЗ и Национален диагностичен
научноизледователски ветеринаромедицински институт „Проф.
д-р Г. Павлов“.

мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Eксперти
от
НССЗ Враца ще
представят
възможностите
за подпомагане
на
земеделските
стопани,
отглеждащи
пчели
по

В същия ден ще бъдат проведени още два семинара.
В гр. Харманли ще говорят за „Технологии за създаване и
отглеждане на костилкови овощни видове“. Професор от

Аграрния университет- Пловдив ще представи възможностите за
ефективно отглеждане на овощни култури в България. Също така
ще се обяснят и новите технологии и интензивни схеми за
отглеждането на костиловите видове дръвчета. Присъстващите
ще станат свидетели и на демонстрация на начините за резитба
на костилови овощни видове в интензивни насаждения.
Организирана среща от НССЗ ще се проведе и в Шумен. Там,
заедно с представители от Шуменския университет „Е.
Константин Преславски“ , темата ще бъде „Ползи от
екосистемните услуги в земеделието за опазване на ландшафта
и биоразнообразието“.
По време на събитието ас. Димитър Димитров, Шуменски
университет „ Е. Константин Преславски“ ще представи
екосистемните услуги, като фактор за по-високи добиви.
Лекторът ще представи също биоразнообразието като
помощник в земеделието.
Източник: Агрозона

С близо 60% са намалели случаите
на замърсяване на въздуха в
страната
С близо 60 процента са намалели превишенията, отчитани от
мониторинговите станции за качеството на въздуха в страната за
осем години – от 2011 до 2018 г. Това каза министърът на
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околната среда и водите Нено Димов при откриването на
международната конференция за качеството на въздуха – Sofair,
организирана в НДК от Столичната община и Съвместния
изследователски център на ЕК.

Във
форума
участват кметове
и
заместниккметове
на
градове
като
Солун, Схидам,
Тирана,
Катовице, Кьолн,
Порто.
Министърът напомни, че България бе осъдена от Съда на ЕС за
проблеми с чистотата на въздуха на 28 града през 2017 г. От тези
градове, по предварителни данни към тази година, девет вече
покриват нормите и са извън наказателната процедура, а в шест
от тях това изпълнение е устойчиво. Остават 25 процента от
станциите в национален мащаб, при които данните не отговарят
на нормите, каза Димов и допълни, че в близките години трябва
да се подобри ситуацията и при тях.
Той коментира и ситуацията в столицата. През последните три
отоплителни сезона няколко от станциите в столичните квартали
отчитат драматично подобряване – такива са в районите
„Дружба“ и „Младост“, където вече има покриване на нормите;
спад е отчетен и в станциите в „Павлово“ и „Хиподрума“. Според

министъра по-специално внимание трябва да се обърне
единствено на станцията в „Надежда“, която показва сериозно
превишаване през последните три отоплителни сезона.
Нено Димов посочи, че икономическото развитие е пряко
свързано с качеството на въздуха. Проблемът с качеството на
въздуха е проблем на бедността, каза още Димов и допълни, че
дори в градове като София той е съсредоточен в квартали,
където хората нямат достатъчно добри икономически
възможности, и затова приоритетът на правителството за
повишаване на доходите е пряко свързан с опазването на
околната среда.
Градовете могат да са двигател на по-мащабни и големи
държавни решения, защото ние първи виждаме това, което
работи, и това, което не работи толкова добре; това, което хората
приемат, или това, което не са склонни да приемат и в което да
участват. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в
приветствието си към гостите.
Фандъкова отбеляза, че от местната власт зависи да се привлекат
все повече хора към каузата. Вярвам, че хората участват тогава,
когато видят, че ние, градската управа, институциите, си вършим
работата, каза тя и допълни, че за нея тази конференция е важна,
защото е възможност за обмяна на опит и създаване на добър
климат за намиране на ефективни решения.
Източник: Агрозона
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Фермерите декларират доходи
още 18 дни
Земеделските стопани декларират доходите си от 2018 г. до края
на април. Задължението да подават данъчна декларация за
доходите се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани
или нерегистрирани като земеделски производители. В
декларациите, освен доходите от производството и продажбата
на земеделска продукция, се обявяват и субсидиите, получени от
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Ако фермерите вече са подали данъчна декларация, но по
някаква
причина
са
пропуснали да посочат част
от получените от ДФЗ суми,
могат да подадат коригираща
декларация до 30 април 2019
г.
В
рамките
на
информационна кампания
НАП изпрати 43 хиляди
електронни писма до земеделци, който са получили субсидии
през 2018 г. Припомняме, че през миналата година земеделските
производители декларираха над 170 млн. доходи. след поредица
от инициативи на приходната агенция.
Източник: Агрозона

Зам.-министър д-р Янко Иванов:
България ще приложи регламент
за етикетирането на планински
продукти със специална наредба
България ще приложи регламент за етикетирането на планински
продукти със специална наредба. Това заяви заместникминистърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов
на среща със земеделски производители в Смолян. Той уточни,
че за да ползват етикет за планински продукт фермерите трябва
да
получат
специално
удостоверение и да бъдат
вписани в публичен регистър.
Това предвижда проект на
Наредба за условията и реда за
използването
на
незадължителния термин за
качество „планински продукт“,
предложен
за
обществено
обсъждане.
„Терминът за качество „планински продукт” се използва за
описание на продукти от растителен и животински произход,
включително и пчелни продукти, произведени и преработени в
планински райони“, поясни зам.-министър Иванов. Понятието
може да се използва и при извършване на директни доставки на
непреработени продукти от животински произход от
производители, регистрирани по реда на Наредба №26 от 14
октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни
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доставки на малки количества суровини и храни от животински
произход.
За продукти, като например месо, животните следва да бъдат
отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко
последните
две
трети
от
живота
си
в
тях.
Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се
извършва от Българската агенция по безопасност на храните на
всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.
Източник: МЗХГ

Румен Порожанов: Реализираме
четири държавни помощи по
предложение на земеделския
бранш
„Работим за реализирането на четири държавни помощи, които
са по предложение на земеделския бранш“. Това заяви
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов
по време на среща със земеделски производители в Перник.
За сектор „Плодове и зеленчуци“ ще бъдат отпуснати средства с
цел подпомагане при въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.
Съвсем скоро ЕК одобри и държавна помощ за техника за
охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Помощта е
насочена за покриване на част от разходите за реализация на
инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка,

охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция.
Предвижда се чрез подпомагането да се покрият до 50% от
разходите за закупуване на такава техника от страна на
земеделските
производители,
но
не
повече от 120 000 лева.
Фермерите
могат
да
кандидатстват
и
за
държавна
помощ
„Инвестиции за закупуване
или изграждане на обекти за
преработка и/или обработка
на сурово мляко“, като общият бюджет на помощта е в размер
на 1,5 млн. лв.
„Очаква се в скоро време да бъде и нотифицирана помощта за
малки кланични пунктове“, допълни министър Порожанов.
По време на срещата директорът на дирекция „Животновъдство“
Силвия Василева, представи фокуса на Националната програма
за пчеларство за периода 2020 – 2022 г. Тя е в размер на 6,4
милиона лева, като увеличението спрямо предишната е в размер
на 1,6 милиона лева. По думите на Василева, по предложение на
неправителствените организации в сектора, фокусът на
програмата ще бъде върху здравеопазването на пчелите и поточно борбата срещу варатозата.
В срещата участва още и областният управител на Област Перник
Ирена Соколова.
Източник: МЗХГ
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МЕРОПРИЯТИЯ↓
Традиционен празник „Златната
ябълка”
В българското село Горни
Воден – днес квартал на
Асеновград, се намира прочут
манастир,
познат
като
„Златната Ябълка“. В нея се
съхранява чудотворна икона
на
Света
Богородица,
наричана също „Златна ябълка”. Иконата е чудодейна и има
специален празник, който се чества ежегодно в петата събота от
Великия пост.

Този празник е местен и е свързан с голямо чудо, извършено в
далечната 1765 год. от Пресвета Богородица. Събитието е
описано от монаха Ананий Клинис, игумен на манастира “Св. Св.
Кирик и Иулита” по това време.

Пролетно надиграване на танцови
формации „Хисарски ритми”
Проект „Хисарски ритми“ – пролетно наиграване на танцови
формации, предвижда участието на танцови формации от цялата
страна в един спектакъл, който да покаже богатството на
българския
танцов
фолклор.
На площада пред читалище „Иван Вазов – 1904г.” гр. Хисаря,
танцьорите ще представят багрите на уникалните български
носии от всички фолклорни
области, както и ритмите на
всяка от тях. Надиграването
ще даде възможност за
творчески срещи и обмяна на
опит между художествени
ръководители и участници.
„Хисарски
ритми“
ще
допринесе за утвърждаване на българските традиции и обичаи –
извор на непреходната сила на българския дух, приемственост
между поколенията и популяризиране на националната ни
култура.

Кога: 12-13 април
Къде: кв. Горни Воден, Асеновград, храм „Св Богородица успение“

Кога: 13-14 април
Къде: гр. Хисаря
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