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БРЮКСЕЛ↓
Министрите на земеделието на ЕС
създават Европейски съвет по
иновациите
Европейският съюз ще има Европейски съвет по иновациите,
чиято цел ще бъде подкрепата за стартиращи малки фирми. През
2017 г. Комисията стартира пилотната фаза на звеното,
провеждайки отворени конкурси и лични интервюта, за да
идентифицира и финансира най-иновативните стартиращи
предприятия в Европа и МСП. Оттогава 1276 високо иновативни
проекта вече са се възползвали от общо финансиране на
стойност над 730 милиона евро. Общият бюджет, определен за
съвета е 2 млрд. евро.

изпълнение на „Хоризонт Европа“. В тази програма се определят
оперативните цели и видовете дейности, предвидени за
изпълнението на „Хоризонт Европа“ — рамковата програма на
ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.
Решението съдържа разпоредби относно:









Днес
Съветът
постигна
съгласие
по
ключови
части
от
проекта за
решение на Съвета за създаване на специфичната програма за

общите насоки на научноизследователските дейности в
рамките на всеки клъстер от „Хоризонт Европа“;
областите за възможни мисии и институционализирани
европейски партньорства;
процедурата
за
многогодишното
стратегическо
планиране, която да бъде приета от Комисията с тясното
участие на държавите членки на ранен етап;
създаването от страна на Комисията на Европейския съвет
по иновациите (ЕСИ);
работните програми за изпълнение на специфичната
програма, които да се приемат от Комисията;
разширяването на участието в изследователски дейности,
финансирани по „Хоризонт Европа“
укрепването на европейското научноизследователско
пространство;

Днешното споразумение изключва хоризонталните и
финансовите въпроси, които в момента се обсъждат като част от
преговорите по следващата многогодишна финансова рамка
(МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. Тези въпроси, и поспециално окончателните суми, ще зависят от постигането на
съгласие относно следващата многогодишна финансова рамка в
съответствие с политическите насоки, които ще бъдат
предоставени от държавните и правителствените ръководители.
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Следващи стъпки
Съветът ще приеме проекторешението след получаване на
становището на Европейския парламент и на Европейския
икономически и социален комитет и след като бъде постигнато
пълно съгласие относно многогодишната финансова рамка и
проекта за регламент относно „Хоризонт Европа“.
Днес Съветът прие поредица от други законодателни актове
относно емисиите на CO2 от автомобили, общите правила на
пазара на газ, за авторските права, договорните правила за
продажбата на стоки и цифрово съдържание онлайн и в
магазините. Това отразява резултатите от интензивните
преговори с Европейския парламент през последните седмици
преди края на текущия парламентарен мандат.
Източник: Агрозона

ЕК ще се намеси на пазара на
селскостопански продукти, за да
защити фермерите
Европейският съюз (ЕС) е готов да защити пазара на
селскостопански продукти от евентуални дисбаланси в случай на
Brexit без споразумение.
Това заяви на пресконференция в Брюксел днес еврокомисарят
по въпросите на земеделието Фил Хоган.

Общата селскостопанска политика има съществуващи
инструменти, които могат да бъдат активирани в случай на
пазарни смущения и могат да действат като мрежи за сигурност,
като
публична
интервенция,
частно
складиране,
предотвратяване на кризи и управление на риска, коментира
Хоган.
Европейската
комисия вече е
използвала
такива
мерки,
както
и
държавна
помощ,
например през
периода 2014—
2016
г.
за
преодоляване на пазарния дисбаланс и за подпомагане на
земеделските производители в затруднения с краткосрочния
паричен поток, отбеляза той.
„Днес говорим за сценарий без сделка, в който случай можем да
кажем със сигурност, че ще има значителни смущения на някои
селскостопански пазари. Европейската комисия има правно
задължение да се намеси и ние ще го направим. Ранната намеса
има предимството да не предоставя само подкрепа на
земеделските производители, но дава увереност на пазара за
ангажимента на Комисията към сектора на хранителновкусовата промишленост. Ще ви напомня, че Комисията има
значителен опит в разгръщането на мерки за пазарна подкрепа
при значителни смущения на пазара“, посочи Хоган.
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Днес в своята база данни за достъп до пазарите Комисията
публикува подробна информация относно правилата, които
Великобритания ще прилага за вноса от ЕС случай на излизане
от блока без сделка. Тя се основава на информация,
предоставена публично от властите в Лондон, посочват от ЕК.
Базата данни съдържа информация за 121 държави и към
днешна дата тя предоставя същото ниво на информация за
износа за Великобритания, както и за всички други търговски
партньори на ЕС.
Източник: Sinor.BG

Уточняват индикаторите, по които
ще се отчита изпълнението на
стратегическите планове
12 фиша за индикатори за крайни продукти и 21 фиша за
индикатори за резултати са разгледали държавите членки и ЕК
по време на среща в Брюксел. Фишовете за индикатори за
крайни продукти и резултати отразяват новия модел на
прилагане на ОСП като не въвеждат изисквания или задължения
към земеделските стопани, а включват информацията, която
администрацията на съответната страна е необходимо да отчита,
за да гарантира коректното прилагане на правилата на
национално ниво. Разглеждането на индикаторите е станало по
време на работната група по хоризонтални земеделски въпроси
(Реформа на ОСП), която е заседавала през миналата седмица.

Сред представените индикатори са O.9 Брой на хектарите, за
които се ползва обвързано с производството подпомагане, O.16
Брой на животинските единици, обхванати от подпомагане за
мерки, насочени към
хуманното отношение към
животните,
здравеопазването или поголяма
биологична
сигурност, O.31 Брой на
хектарите, на които се
прилагат
екологични
практики.
Това
е
обобщаващ показател за
физическата площ, обхваната от изискване за спазване на
предварителни условия (условност), еко-схеми, мерки за
агроекология и климат, мерки в областта на горското стопанство,
биологично земеделие. Освен това страните-членки ще трябва
да отчитат и някои екологични показатели, като R.18
Подобряване на почвите: дял на земеделската земя, обхваната
от задължения в областта на управлението, благоприятни за
управлението на почвите, R.19 Подобряване на качеството на
въздуха: дял на земеделската земя, обхваната от задължения за
намаляване на емисиите на амоняк.
По отношение на изискванията за Добро земеделско и
екологично състояние (ДЗЕС) е било уточнено, че разписването
на стандартите трябва да зависи от оценката на потребностите
на съответната страна като отчита рамката на стандартите и
тяхната концепция в съответствие с регламента.
Източник: Агрозона
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Европарламентът гласува доклад
за двойния стандарт на храните
На последното си заседание в Страсбург Европейският
парламент одобри доклад за двойния стандарт по храните, въз
основа на който се очаква да се дискутира и в следващия
парламент.
„С
днешното гласуване
ще
прекратим
селективното
движение на стоки и
услуги,
което
е
резултат
от
предлагането им във
вариант „Източна“ и
във вариант „Западна“
Европа, и то ще стане свободно, каквото е предвидено да бъде“,
коментира евродепутатът Момчил Неков. И допълни, че е
извоювана глоба за закононарушителите с максимален размер
от поне 4% от годишния оборот на търговците.
При гласуването днес докладът е одобрен с 474 гласа „за“, 163
„против“ и 14 „въздържал се“.
„Оттук нататък процедурите по практическото прилагане на
Директивата трябва да се задействат от органите посочени от
държавите членки в най-кратки срокове, за да могат да се
прилагат съответните мерки срещу некоректните компании“,
заяви евродепутатът.

„Борбата срещу „Европа на две скорости“ трябва да продължи и
в следващия Европейски парламент. След повече от 10 години
членство няма как да се заблуждаваме, че този проблем не
съществува. Сега това е огромна победа за България, но има още
много сфери, в които имаме работа.“, заключи Момчил Неков.
Източник: Sinor.BG

У НАС ↓
Приключи последният етап от
предварителната оценка на
проектите за занаяти по подмярка
6.4.1. от ПРСР 2014-2020
Приключи последният етап от предварителното класиране на
проектните предложения по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на
занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектните
предложения, подадени през „ИСУН 2020“, бяха оценени и
класирани спрямо броя получени точки по критериите за
подбор. Настоящите резултати от работата на оценителната
комисия за извършване на предварителния ранкинг, след като са
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получени обработените възражения от Управляващия орган на
ПРСР, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие.
Всеки кандидат по подмярка 6.4.1 може да провери заявените
и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия
орган на ПРСР точки. При
предварителната оценка ДФ
„Земеделие” – РА се е
придържала стриктно към
утвърдените
насоки
за
кандидатстване
на
Министерство
на
земеделието, храните и
горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на
възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.
Проектните предложения, оценени с не по – малко от 10 точки
по критериите за подбор, представляващи 96,13 % от бюджета
(определен със Заповед № РД 09-829 от 04.09.2018г.) ще бъдат
разпределени за следващ етап от обработка. Те подлежат на
оценка за административно съответствие и допустимост на
разходите, както и на техническа и на финансова оценка.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 през ИСУН по
подмярка 6.4.1 е 3 000 000 евро. Минималният размер на
общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е
левовата равностойност на 600 000 евро.
Източник: ДФ „Земеделие“-РА

Всички пчелари, кандидатствали
за кошери и отводки, ще получат
финансиране по НПП
В резултат от освободен бюджет по мерките на Националната
програма по пчеларство 2017-2019 (НПП) е осигурен ресурс в
размер на над 82 хил. лв. (82 342 лв.). Средствата ще покрият
финансирането на още 27 одобрени заявления по Програмата.
От тях 7 заявления са за дейност 1 на мярка Д за закупуване на
кошери, 12 са за дейност 2 на
мярка Д - за закупуване на
отводки, а останалите 8 - и за
двете
дейности
Допълнителният бюджет ще
обезпечи финансирането по
всички мерки и дейности на
одобрените
заявления
за
подпомагане за 2019 г.
Актуалният списък с класираните кандидати е публикуван на
електронната страница на ДФ „Земеделие“. Към момента във
фонда са изготвени 1 852 договора по НПП. От тях 1 770 са
подписани, като общият размер на договорираната субсидия
надхвърля 4,5 млн. лв. Новокласираните кандидати ще бъдат
поканени да подпишат договорите си по НПП в областните
дирекции на ДФ „Земеделие”.
Източник: ДФ „Земеделие“-РА
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БАБХ извършва инвентаризация
на животните в цялата страна
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и
практикуващите
ветеринарни
лекари
извършват
инвентаризация на животните в стопанствата в цялата страна.
Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и
горите д-р Янко
Иванов по време на
среща
със
земеделски
производители в
Благоевград. Целта
на проверките е да
стане ясно има ли и
колко
са
виртуалните
животни
във
връзка с приема по директните плащания за Кампания 2019 г.
Системата трябва да се изчисти от такива практики, категоричен
беше
заместник-министър
Янко
Иванов.
По думите му проверките и инвентаризацията ще продължат,
защото трябва да има яснота и по-добър контрол. По време на
проверките във фермите ще бъдат гледани и паспорти,
ветеринарномедицински
свидетелства
на
животни
и отразяването им в Интегрираната информационна система на
БАБХ – ВетИС.

“Трябва да има справедливо и ефективно разпределение на
средствата, които се дават на животновъдите”, каза още той.
Сред основните цели на Министерство на земеделието, храните
и горите е Общата селскостопанска политика след 2020 г. по
отношение на директните плащания да не претърпи кардинални
промени, увери земеделските стопани Янко Иванов. По-голям
фокус ще има върху малките и средни земеделски стопанства.
Източник: МЗХГ

Комисията по земеделие прие
Законопроекта за маслодайната
роза
Комисията по земеделието и храните в Народното събрание
прие на първо гласуване законопроекта за маслодайната роза,
чиято цел е да регулира свръхпроизводството на розов цвят от
насаждения, за които се използва посадъчен материал с
неустановен сортов състав и различни стопански качества, което
се наблюдава през последните години.
Вергиния Кръстева представи законопроекта и посочи, че се
предвижда въвеждане на задължителни изисквания при
изкупуване и преработка на маслодайна роза, уреждат се
договорните отношения. Въвежда се изискване за вписване на
сключените договори. Производството на продукти от цвят на
маслодайна роза, включително на продукта със защитено
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географско указание „Българско розово масло (Bulgarsko rozovo
maslo)“ ще се извършва от лицата, вписани в регистъра.

за семеподдържане и семеконтрол.

Определени са също
контролните органи и
техните правомощия.
Това са Институтът по
розата,
общинските
служби по земеделие,
БАБХ,
районните
служби
на
Министерство
на
здравеопазването,
Изпълнителна агенция

С този закон ще бъде постигнат баланс в тези отношения в полза
на производители и преработватели, посочи зам.-министър
Вергиния Кръстева.
Източник: Агрозона

ОАЕ се интересува от наша
технология за възстановяване на
ерозирали терени, свлачищни
зони
Български учени от института по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“ представиха пред
високопоставена делегация от Обединените арабски емирства
модел за възстановяване на ерозирали терени, свлачищни зони
и депа за отпадъци”. През 2016г. институтът спечели с него
награда в конкурс за иновации на АГРА’2016. в Пловдив.
Беше
посочено, че
използваният
за
създаването
на почвения
подобрител
бактериален
препарат
Biolife е за
редуциране
съдържанието на органични замърсители в утайки от
пречиствателни станции за отпадъчни води. Бяха обсъдени
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възможностите за съвместна научноизследователска дейност и
обмяна на опит в областта на пречистването и
оползотворяването на утайки, отпадъци, преработване на
биомасата в компост и други, съобщават от пресцентъра на
Селскостопанска академия.
Делегацията от Обединените арабски емирства включва г-н
Халед Ал Хураймел, изпълнителен директор на водеща
компания по екология Bee’ah от Шаржах, г-н Рафаел Лопез,
директор управление обществено пречистване и събиране на
отпадъците, водени от г-н Саид Бин Сулейем , трети секретар по
икономическите въпроси в посолството на ОАЕ в София.

АЗПБ организира два семинара
през месец април
Общата селскостопанска политика на ЕС в бъдеще и актуално
за преговорния процес в Европа във фокуса на предстоящите
семинари
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)
организира през месец април поредица от два семинара на
тема:. „Общата селскостопанска политика на ЕС в бъдеще и
актуално за преговорния процес в Европа“

Проф. дн Ирена Атанасова, директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров”
представи участниците в срещата и изнесе презентация за
структурата, основните научни направления, приоритетите в
дейността и разработките на научните отделите, научноизследователската и научно- внедрителска дейност и научни
програми, теми и проблеми, по които се работи в Института.
Проф. Банов направи презентация на постиженията на ИПАЗР „Н.
Пушкаров” по отношение на използването на Biolife за
производство на почвен подобрител с работно наименование
Superbio, който е приложим за възстановяване стабилността на
почвеното покритие и почвеното плодородие, както и за
възстановяване на екологичното равновесие на околната среда.
Източник: Агрозона
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Първото събитие ще се състои на 17 април 2019 г. (сряда) от 10:00
часа в конферентна зала „Идеи“, хотел Суит, гр. София, а на 23
април 2019 г. (вторник) от 10:30 часа в конферентна зала №2,
хотел Верея, град Стара Загора.
Акцент в програмата ще бъде бъдещето на Общата
селскостопанска политика. Ще бъдат представени основните
моменти от новите предложения за ОСП 2021-2027 при
директните плащания, развитието на селските райони,
пазарните мерки и „зелената архитектура“. В програмата
внимание е обърнато и на предложението на Европейската
комисия за нов модел на приложение на бъдещата ОСП –
Стратегически план за ОСП.
Ще можете да научите за стъпките от пътя на
проекторегламентите за ОСП 2021-20207 до тяхното приемане и
влизане в сила, както и на какъв етап е преговорният процес в
Европа.
Семинарите са част от информационната кампания „CAP – Hot
Spot“, изпълнявана с финансовата подкрепа на Главна дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската
комисия. Те имат за цел да повишат информираността на
широката общественост за ролята и приоритетите на Общата
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.
Източник: OSP.bg

МЕРОПРИЯТИЯ↓
Фестивал на любителските
състави Лазаровден, Балчик
Читалище „Васил Левски 1959” гр. Балчик продължава да пази
традициите на българския фолклор с ежегодния Фестивал на
любителските състави „Лазаровден”, който се провежда в
читалището по време на
празника.
Съставите
се
оценяват от професионално
жури.
В програмата се включват
любителски
състави
от
всички читалища и пенсионерски клубове на територията на
община Балчик. Няма възрастово ограничение, така че е
интересно да се видят на сцената на читалището от деца на
предучилищна възраст до възрастни участници на 60 и 70
години, които изпълняват песни от българския фолклор.
Фестивалът поставя акцент на фолклорните изпълнения и
традиционните български носии на участници от всички
възрасти.
Кога: 20 Април
Къде: Народно читалище Васил Левски, гр. Балчик
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Пролетно надиграване „Ромбана“
– с. Генерал Инзово

Национален фестивал „Семе
българско”, Севлиево

РОМБАНА – така се наричат обичаят и моминските пролетни
игри по Лазаровден в село Генерал Инзово, община Тунджа.
Този колоритен празник, пълен с много красота, завладява с
богатството и пъстротата на носията, на
обредността, на лазарския буенек.
Провокирани от тази специфична и
уникална за територията на община
Тунджа традиция, ви каним на
Пролетното надиграване РОМБАНА –
едно неповторимо преживяване, което да
споделим ЗАЕДНО!

Фестивалът „Семе Българско” се утвърди като един от форумите
в България, обявил се в защита на всичко българско и родно. На
него се събират повече от 100 изложители на български храни,
напитки, семена и цветя, както и
творци на приложните изкуства,
свързани с българския дух и
традиции. Своята дейност ще
представят някои от институтите
към
Селскостопанската
академия, които ще гостуват
през първия ден на фестивала.

21 април, 10.00 ч., парка на село Генерал
Инзово, община Тунджа
В рамките на ХХ издание на Празника на хармонията и
красотата „От Цветница до Гергьовден“

Кога: 21 Април
Къде: с. Генерал Инзово

Нова инициатива на събитието е демонстрацията на изчезващи
български занаяти. Магията на българския фолклор ще бъде
неизменна част от посланието на фестивала. Ще има не само
надигравания и „Хоро за хората”, а и нестинарски танци, които
късно вечерта в съботния ден ще напомнят за мистичните
познания на българите. Много са предвидените инициативи,
които ще върнат всеки присъстващ към корените му. Децата на
Севлиево и тази година ще творят с ръце и сърце.
Кога: 20-21 април
Къде: парк Казармите, Севлиево
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