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БРЮКСЕЛ↓
Съветът на земеделските
министри в ЕС ще обсъди новия
модел за изпълнение на ОСП

Министрите ще проведат обмен на мнения по свързаните със
селското стопанство аспекти на съобщението „Чиста планета за
всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по
отношение на климата икономика“ след представяне от
Комисията. Съобщението представя визията за дългосрочния
принос на ЕС за постигането на целите на Парижкото
споразумение. Съобщението има за цел да постави началото на
широк дебат с участието на вземащите решенията и гражданите
на Европа за това как Европа следва да се подготви за периода до
2050 г.
На министрите ще бъде предоставена информация по следните
теми:




Съветът по селско стопанство и рибарство на ЕС ще обсъди на
14 май пакетът за реформи на Общата селскостопанска политика
след 2020 г. Министрите ще проведат обмен на мнения относно
новия модел на изпълнение, изложен в предложението на
Комисията, за регламента относно стратегическите планове по
ОСП и за бъдещето на ОСП след 2020 г. Акцент в дебатите ще
бъде темата „Чиста планета за всички: стратегическа
дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата
икономика“.



декларация относно интелигентното и устойчиво цифрово
бъдеще за европейското селско стопанство и селските
райони
последващи действия във връзка с решението на Съда на
ЕС относно регулаторния статут на растенията, получени
в резултат на някои от най-новите методи за отглеждане
на растения
регламент за Европейския фонд за морско дело и
рибарство

Източник: Агрозона
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ЕК прие методология за
определяне на количеството
хранителни отпадъци
Всяка година около 20% от храната, произведена в Европейския
съюз (ЕС), се изхвърля, което причинява неприемлива социална,
екологична и икономическа вреда. В тази връзка Европейската
комисия (ЕК) прие делегиран акт за определяне на обща
методология за измерване на разхищаването на храни, за да се
подпомогнат държавите членки в блока при количественото
определяне на хранителните отпадъци на всеки етап от веригата
на предлагането на храни, съобщават от пресслужбата на
Комисията.
Методологията ще осигури последователен мониторинг на
нивата на хранителните отпадъци в целия ЕС, посочва се в
съобщението.
Предотвратяването на разхищаването на храни е определено като
една от приоритетните области в Плана за действие за кръгова
икономика, приет от Комисията през декември 2015 г., посочват
от ЕК. Разхищаването на храни е един от десетте основни
показателя на рамката за наблюдение на кръговата икономика,
който ни показва колко напреднали сме в прехода от линейно
използване към циркулация, в рамките на която загубата на
ресурси се свежда до минимум.
Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс
коментира, че хранителните отпадъци са неприемливи в свят, в

който милиони хора все още страдат от глад и където нашите
природни ресурси, които правят човешкия живот и
благополучието възможни, стават все по-оскъдни.
„За да предотвратим разхищението и изхвърлянето на храна,
което е основен приоритет в изграждането на кръгова икономика
и устойчиво
общество, и да
постигнем
промяна,
трябва да сме
в състояние да
измерваме
правилно
хранителните
отпадъци и да
ги проследим
глобално“,
допълва
Тимерманс.

Еврокомисията подготвя нормативи за намаляване на
отпадъците при храните
Юрки Катайнен, заместник-председател по въпросите на
заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността,
отговарящ за здравето и безопасността на храните, заяви днес в
реч пред Платформата на ЕС за загуба на храни и хранителни
отпадъци: "Бизнесът за предотвратяване на разхищаването на
храни е убедителен. Изследванията показват възвращаемост на
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инвестициите от 14:1 за компании, които интегрират
намаляването на загубата на храна и отпадъците в техните
операции.“
„Разчитам на активното участие на стопанските субекти в
хранителната промишленост за измерване, докладване и
действие за хранителните отпадъци. За да може да се прилагат
ефективни национални програми за превенция на хранителните
отпадъци и да се насърчава циркулярността в хранителната
верига, трябва да знаем къде, какво, колко и защо губим
хранителните ресурси“, допълва Катайнен.
Планът за действие на ЕС за борба с хранителните отпадъци има
за цел да спомогне за постигането на глобалната цел за
намаляване наполовина на хранителните отпадъци на глава от
населението на ниво търговия на дребно и на потребителите до
2030 г. и да се намалят загубите на храни по веригата за доставки.
До края на юли Делегираният акт ще бъде изпратен на Съвета на
ЕС и на Европейския парламент, т.е. приемането му ще стане в
новия мандат на Парламента.

Затягане на контрола:
Цифровизация ще бори
незаконния риболов в ЕС
На пазара ще влизат само рибни продукти от регламентиран улов

Европейската комисия стартира нов дигитален проект за
проследяване на незаконния, недеклариран и нерегулиран
риболов от трети страни с цел да се създаде изцяло
цифровизирана документация за улова.
Комисарят по рибарството Кармену Вела представи новата база
данни на тазгодишния Seafood Expo Global, най-големият панаир
за морска храна в
света,
който
се
провежда в Брюксел в
момента.

Въз основа на методологията се очаква държавите от ЕС да
въведат рамка за наблюдение до 2020 г. като първа година за
докладване, за да предоставят на Комисията първите нови данни
за нивата на хранителните отпадъци до средата на 2022 г.
Източник: Sinor.BG

при презентацията на софтуера.

„Незаконният риболов
е чума за нашите
океани и морета – той е
вреден, разточителен и
неоправдан“, каза Вела
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Единствено рибни продукти от регламентиран улов могат да
влизат на единния пазар на Европейския съюз. Прилагането на
тази политика обаче се основава на диалог и сътрудничество с
трети държави, както и на сигурна система за сертифициране на
улова.
„Настоящата хартиена сертификационна схема е показала
своите ограничения, тъй като е по-лесна за подправяне,
увеличавайки риска от измами“, настоя Вела.
Малтийският комисар заяви, че ЕС е изслушал исканията на
държавите-членки, рибните концерни и гражданското общество,
които многократно са призовавали за цифровизация на процеса
на сертифициране на улова, тъй като документите създават
неравномерно ниво на прилагане на разпоредбите в целия съюз.
Новата база данни в реално време включва сертификати за улов,
декларации за обработка и декларация за вносителя,
обхващащи по-голямата част от преките и непреки риболовни
улови, внасяни в ЕС. Това е само първата стъпка, тъй като през
следващите години ще бъдат внедрени нови версии за
разширяване на програмата.
„Нашата дългосрочна цел е да постигнем изцяло дигитализирана
система“, заяви още комисарят.
Източник: Агрозона

Г-7 прие харта за
биоразнообразието, Европа търси
въглероден неутралитет до 2050 г.
Министрите на околната среда на Г-7 приеха харта за
биоразнообразието. Документът е необвързващ. Той бе приет в
края на тяхната среща в Метц във Франция, в момент, в който
експертна група към ООН публикува алармиращ доклад за
катастрофалното състояние на природата, предаде Франс прес.
Страните от Г-7 приеха също така и финално комюнике от
срещата си, но в него един параграф остана отворен, за да се
подчертаят различията със САЩ по климатичния въпрос. САЩ
отказаха да се асоциират към параграф 25, в който се говори за
завишаване на целта за намаляване на парниковите емисии и
поискаха към следващия параграф 26 да бъде добавен текст с
тяхната позиция, а именно, че САЩ повтарят намерението си да
се изтеглят от Парижкото споразумение за климата.
На срещата бяха поканени еврокомисарят за околната среда и
още девет страни – Мексико, Чили, Нигер, Габон, Египет, Индия,
Индонезия, Острови Фиджи, Норвегия. Част от тях заедно със
страните от Г-7 приеха хартата, която ще послужи за основа на
обществените политики, обясни френският държавен секретар
за екологичния преход Брюн Поарсон.
Хартата съдържа три точки – укоряване и засилване на усилията
за прекратяване на загубите в биоразнообразието, насърчаване
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на ангажимента от страна на други действащи лица и подкрепа
за разработването и прилагането на световна рамка за
биоразнообразието за периода след 2020 г., когато ще се състои
заседанието на страните по конвенцията на ООН за
биоразнообразието в Кунмин в Китай. На него ще бъде
установен дневен ред за защита на биоразнообразието в идните
години след провала в изпълнението на повечето от
ангажиментите за периода 2011-2020 г.
Според
публикувания
вчера
експертен
доклад един
милион
животински и
растителни
видове
са
заплашени от
изчезване и
това не може
да бъде спряно, ако обществата не извършат значителни
промени.
Същевременно в Париж френският президент Еманюел Макрон
се срещна с експертите от Междуправителствената платформа за
биологично разнообразие и екосистемни услуги, обединяваща
130 страни, включително САЩ, Русия и Китай. Срещата се състоя
след публикувания от експертите тревожен доклад. Тя продължи
час. След нея Макрон каза, че неговото правителство ще работи
за нови мерки за защита на биоразнообразието. Сред тях са

усилия за увеличаване на природните зони, които са защитени,
както и приемането на данъчни и бюджетни мерки в подкрепа
на биоразнообразието, предаде Ройтерс.
Макрон обяви, че има намерение да представи инициатива за
климата на срещата на върха на Европейския съюз в Сибиу на 9
май, допълва ДПА.
Междувременно кметовете на 230 европейски града призоваха
ЕС да приеме цел за въглероден неутралитет през 2050 г.,
предаде Франс прес. Призивът бе отправен в отворено писмо. То
е подписано от кметовете на Париж, Милано, Лондон, Севиля,
Стокхолм, Амстердам, Атина, Щутгарт, Осло и др.
ЕС се ангажира до 2030 г. да намали емисиите на парникови
газове с 40 процента в сравнение с нивото им от 1990 г. Той ще
представи догодина дългосрочната си стратегия за средата на
века.
В края на ноември Европейската комисия представи своята
стратегия за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г.,
тоест нулеви нетни емисии на въглероден диоксид. Кметовете,
подписали отвореното писмо, смятат, че това предложение на ЕК
е единствената възможна опция за бъдещето на Европа и на
света. „Мислим, че Европейският съвет има уникален повод да
конкретизира тази визия“, се казва в писмото.
Източник: Агрозона
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МВФ предлага глобален данък
върху въглеродния диоксид
70 долара за тон
емисии
предлагат
от
фонда
Международният
валутен
фонд
(МВФ) подкрепя
идеята за въвеждане на данък върху емисиите на въглероден
диоксид. Това става ясно от доклад на МВФ, цитиран
от Deutsche Welle .
За да се постигнат целите на Парижкото споразумение за
климата, емисиите на въглероден диоксид до 2030 г. трябва да
бъдат намалени с една трета и ще бъде въведена данъчна такса
от 70 долара за тон емисии на въглероден диоксид, обясниха
ръководителят на МВФ Кристин Лагард и директорът на
фискалната политика на Виктор Гаспар.
Те съобщиха за увеличаване на консенсуса, че данъчното
облагане е „най-ефективният инструмент“ за ограничаване на
използването на изкопаеми горива и свързаните с тях емисии на
въглероден диоксид. В допълнение, данъкът може да осигури

натрупването на средства за прехода към възобновяеми
енергийни източници.
Различни замърсители, различен ефект
В същото време, според оценките на МВФ, данъчното облагане
в различните страни ще има различно въздействие върху нивото
на емисиите на въглероден диоксид. Например в Китай,
страната с най-високите емисии в света, данък от $ 35 може да
доведе до намаляване на емисиите на CO 2 с 30%. Същото се
отнася и за Индия и Южна Африка, където енергията се
произвежда основно от въглища. В страни, използващи енергия
от други източници, данъкът ще намали вредните емисии само с
10%.
Целта на споразумението за климата, сключено в Париж през
2015 г., е да се предотврати повишаването на средната глобална
температура с повече от 2 ° C до края на века в сравнение с
нивото от прединдустриалната ера. Междуправителствената
експертна група по изменение на климата (IPCC) смята, че
затоплянето с 1,5 ° C и повече може да доведе до дългосрочни и
необратими промени и смърт на някои екосистеми.
Ако емисиите на CO 2 не се променят, то до 2030 г. климатът на
Земята може да стане почти толкова горещ и сух, както преди три
милиона години, според проучване, публикувано на 10
декември 2018 г. в списанието на Националната академия на
науките на САЩ (PNAS). Това може да доведе до силно
покачване на световното морско равнище и други промени.
Източник: Агрозона
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У НАС ↓
До 10 май се кандидатства, до 22
май изплащат държавната помощ
за тютюна
До 10 май тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за
държавната помощ de minimis, по която ще бъдат обезщетени за
предадена и неизплатена продукция от предходни години. По
схемата е разпределен
бюджет до 3,2 млн.
лева. Указанията за
предоставяне
на
минималната помощ са
утвърдени от аграрния
министър
и
са
публикувани на сайта
на ДФ „Земеделие“.
Хората,
които
кандидатстват за de minimis трябва да са вписани в публичния
регистър на тютюнопроизводителите. Право на подпомагане по
схемата имат физически лица, еднолични търговци, юридически
лица и кооперации. Те трябва да имат сключени договори за
изкупуване на суров тютюн и предавателно-приемателни
протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ – АД и с „Лийв Табако

А. Михайлидис“ – АД за реколта 2016. Крайният срок за
изплащане на помощта е 22 май 2019 г. Документи за
кандидатстване ще се приемат в областните дирекции на ДФ
„Земеделие“.
Източник: Агрозона

Пчеларите подават до 15 август
заявления за плащане по НПП
2017-2019
Пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по
пчеларство (НПП) 2017-2019 г., могат да подават заявления за плащане
до 15 август в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Документи се
приемат по пет от мерките на програмата – А, Б, В, Г и Д.
Пчеларите могат да заявят плащане за всяка една дейност от НПП,
която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране те
трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са
подали актуална информация в регистъра на пчелините на БАБХ.
Подадените заявления за плащане подлежат както на
административни проверки, така и на проверки на място за
изпълнението на дейностите по договора. Припомняме, че
кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили
одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната
финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са
кандидатствали.
Финансовата помощ по Пчеларската програма се изплаща до 45 дни
от приемането на заявленията. Условие за получаването й е
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кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат
сключен
договор
с
фонд
„Земеделие“.
Образец на заявлението за плащане и информация за особеностите
по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта
на
ДФ„Земеделие“.
Напомняме, че и тази година ДФ "Земеделие" дава възможност за
реализиране на одобрените инвестиции по НПП чрез кредит, който се
отпуска при годишна лихва от 3%. Крайният срок за кандидатстване за
кредит е до 15 юли 2019 г. Подробна информация за условията и реда
за кандидатстване можете да бъде получена на следния адрес, а също
и чрез областните дирекции на Фонда или на телефоните на дирекция
"Инвестиционни схеми за подпомагане" 02/81 87 216 и 02/81 87 574.

Заседанието премина по предложения от бранша дневен ред,
като целта му беше да се определи състава на работна група за
промяна на Наредба 5, както и състава на работна група за
изготвяне на Национален план за развитие на биологичното
земеделие.

Източник: МЗХГ

Проведе се първото заседание на
Консултативния съвет по
биологично земеделие
„Първите промени, които бяха поискани за Наредба №5 вече са
факт. Те бяха обнародвани на 30 април 2019 г. в „Държавен
вестник“. Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и
горите Вергиния Кръстева на първото заседание на
Консултативния съвет по биологично производство.

Участие в сформирания съвет взеха представители на
организациите
на
биологичните
производители
и
контролиращите органи, експертни екипи на Министерство на
земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия и
Българска агенция по безопасност на храните.

Източник: МЗХГ
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Фестивал на халвата и локума,
Ябланица

Програмата на фестивала включва, представяне на местни и
външни производители на халва и локум. Демонстрация за
приготвяне на халва поноригинална рецепта и различни
десерти изготвени с локум. Танцова и музикална програма на
сцена.
Кога: 11 май
Къде: Площад Възраждане, Ябланица

Национален Фестивал за
обработен фолклор „Люлякова
ръченица“, Ловеч
Четвърти Национален
Фестивал за обработен
фолклор „Люлякова
ръченица“ ще се
проведе на откритата
сцена в кв. Вароша, гр.
Ловеч, организиран от
Народно читалище “ Зорница 2010 – Нено Щрегарски „, с
подкрепата на Община Ловеч.
Участие вземат танцови състави, ансамбли и формации, за
възрастни и деца от цялата страна.
Фестивалът започва с дефиле по централната част на града.
Пред общината на площад „Екзарх Йосиф”, всеки колектив
изпълнява фрагмент от танц. Шествието продължава до площад
„Тодор Кирков”, където всички състави заиграят ръченица. На
откритата сцена колективите представят своите програми.
zornica_2010@dir.bg или на телефон: 0878487464 Маргарита
Дончева – Координатор по заявките и Гл. Худ. Ръководител на
ФФ „ЕЛИТ”
Кога: 12 май
Къде: открита сцена на квартал Вароша, Ловеч
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Дефиле „Вино и гурме“ – Пловдив
2019
Петото
издание на
Дефиле „Вино
и гурме“ ще се
състои на 11 –
12.05.2019 г.
Дефиле „Вино
и
гурме“
популяризира
българското
вино и кухня,
както
и
развива
винения, кулинарния и културен туризъм. Отбелязвайки
настъпващата пролет, производителите на вино представят в
неповторимата възрожденска атмосфера на ресторантите в
Стария град своите подходящи за сезона вина, а
ресторантьорите подбират най-добрите ястия за тях. През 2018 г.
в събитието се включиха 31 участника – 19 винарски изби и 12
водещи кулинари и бе посетено от над 9 хиляди пловдивчани и
гости на града.

Дегустациите са с начален час 12:00 и продължават до 20:00 часа.
В двата дни на фестивала посетителите могат да се запознаят
отблизо с историята на Пловдив и културата на виното и храната.
Всеки желаещ да се наслади на виното може да закупи карнетки
с жетони, които се продават пред или във всяка официална
локация. Всеки жетон дава право на една дегустация. Стъклени
чаши, гравирани с логото на фестивала, се предлагат заедно с
жетони.
Кога: 11- 12 май
Къде: гр. Пловдив
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