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БРЮКСЕЛ↓
Европейският съюз прие нов
регламент за използването на
торове в земеделието
Европейският съюз приема нови правила за пускане на продукти
за наторяване на пазара на общността. Днес Съветът прие
регламента, с който се хармонизират изискванията за торове,
произведени от фосфатни минерали и от органични или
вторични суровини в ЕС, което разкрива нови възможности за
тяхното производство и предлагане на пазара в голям мащаб.
В регламента се определят хармонизирани гранични стойности
за редица замърсители, като кадмий, съдържащи се в
минералните торове.
„Тези нови правила ще гарантират, че само торове, които
отговарят на изисквания и стандарти за високо качество и
безопасност в целия ЕС, могат да се продават свободно в целия
ЕС. Замърсителите във фосфатни продукти за наторяване на ЕС,
като например кадмий, могат потенциално да представляват
риск за здравето на човека, животните или растенията, за
безопасността или околната среда и поради тази причина
съдържанието на тези замърсители е ограничено в съответствие
с новите правила. Новите правила ще стимулират

производството и използването на фосфатни торове с ниско
съдържание на кадмий и органични торове и ще предоставят поголям избор на земеделските стопани, ориентирани към пощадящо околната среда селско стопанство“, коментира Николае
Бъдълъу, министър на икономиката на Румъния.
Съгласно регламента продуктите на ЕС за наторяване, които
носят
маркировка
„СЕ“,
ще
трябва
да
отговарят на
определени
изисквания,
за
да
се
ползват
от
свободно
движение в
рамките на вътрешния пазар на ЕС. Те включват задължителни
максимално допустими количества на замърсители, използване
на определени категории съставен материал и изисквания
относно етикетирането.
Производителите на торове, които не носят маркировката „СЕ“,
ще продължат да имат възможност да ги пуснат на националния
пазар.
Новият регламент, който заменя предишния регламент за
торовете от 2003 г., включва всички видове торове (минерални,
органични, подобрители на почвата, растежна среда и пр.).
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Следващи
стъпки
Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в
Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден
след публикуването му. Той ще започне да се прилага три години
след влизането му в сила.
Контекст
Комисията представи предложението си през март 2016 г. като
част от плана за действие на ЕС за кръговата икономика. Една от
основните цели е да се насърчи широкомащабното
производство на торове от вътрешни за Европа органични или
вторични суровини в съответствие с модела на кръгова
икономика, като отпадъците се преобразуват в хранителни
елементи за селскостопанските култури.
Източник: АГРОЗОНА

Това каза Йежи Плева, главен директор на ГД “Земеделие и
развитие на селските райони“ в Европейската комисия, по време
на среща в Брюксел на Експертната група по хоризонтални
въпроси относно Общата селскостопанска политика.
Целта на срещата беше обсъждане на дигитализацията и новите
технологии като съществен елемент от предложението за ОСП
след 2020 и средство за устойчив и конкурентноспособен
селскостопански сектор, предават от Национална селска мрежа.
Очаква се технологиите съществено да допринесат за
опростяване работата на фермерите и администрацията, преди
всичко чрез намаляване на времето, изразходено за проверки
на място и чрез подпомагане фермерите да изпълнят условията
за допустимост.

Йержи Плева: Многофондово е
финансирането за
дигитализацията на земеделието
Технологиите могат ефективно да подкрепят екологичните цели
на политиката, сближаване на производителите и
потребителите, както и опростяването на ОСП, по думите на
евродепутата. Освен чрез финансирането по Програмата за
развитие на селските райони, усилията в тази насока се
подкрепят и от програмата за дигитализация на сектора,
регионалните и кохезионни фондове и програма Хоризонт 2020.
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Повечето ДЧ са подписали декларация относно дигитализация
на сектора, обърна внимание Йежи Плева. Дигитализация ще
подпомогне не само земеделието, но и развитието на селските
райони и задържането на младите хора в сектора.
В рамките на срещата са направени презентации относно
въздействието на дигитализацията и новите технологии върху
ОСП и земеделието, мониторинга в настоящата и бъдещата
политика, ролята на новите технологии в подкрепа на
инструментите относно екология и климат и предложеният от ЕК
инструмент за устойчиво управление на хранителните вещества.

Замeстник-министър Николова подчерта необходимостта от
разработването на обща стратегия на ниво Европейски съюз за
Черно море, която да стане част от макрорегионалните стратегии
на Съюза. Според нея това ще помогне на държавите да
подобрят подхода си за дългосрочно стратегическо
сътрудничество. Общият дневен ред за Черно море е важна
стъпка към създаването на такава стратегия, което изисква
мобилизирането на средства на европейско ниво.

Източник: Агрозона

ЕС има нужда от обща стратегия
за Черно море
Важен приоритет за България е присъединяването на
Европейския съюз към Конвенцията за опазване на Черно море
от замърсяване. Това заяви заместник-министърът на околната
среда и водите Атанаска Николова по време на Министерската
конференция за Общ дневен ред за Черно море, която се
проведе вчера в Букурещ. Конференцията беше организирана от
Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз
съвместно с Европейската комисия, предават от пресцентъра на
Министерство на околната среда и водите.

„В момента страната ни е ротационен председател на
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.
Под мотото „Море от възможности“ ние работим усилено за
създаване на синергия с други формати на регионално
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сътрудничество и организации. Целта ни е да бъде използван
потенциалът
на
широкия
Черноморски
регион
за
сътрудничество и ползотворно взаимодействие под формата на
обмен на добри практики и възможности за изпълнение на
успешни проекти в областта на опазването на морската околна
среда. Въпреки различията между черноморските страни и
тяхната принадлежност към различни международни
организации и икономически съюзи, усилията трябва да са
обединени в посока прилагане на мерки и политики за неговото
опазване и устойчиво управление“, отбеляза заместникминистър Николова.
Участие в конференцията взеха европейският комисар по околна
среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и представители
на ниво министри с компетенции в областта на морските
въпроси на черноморските страни (България, Грузия, Румъния,
Русия, Турция и Украйна) и Република Молдова. От българска
страна в конференцията участва и заместник-министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик
Занчев.
Основните цели на Общия дневен ред са постигане на здрави
морски и крайбрежни екосистеми, конкурентна, иновативна и
устойчива синя икономика за Черно море и насърчаване на
иновациите в синята икономика за Черно море. Първата
сериозна стъпка за развитие на синята икономика в
Черноморския регион беше направена с приемането на
Министерската декларация за сътрудничество, подписана на
31.05.2018 г. в Бургас по време на отбелязването на Европейския
морски ден. С подписването на декларацията черноморските

страни обединиха своите усилия за устойчиво развитие при
запазване на баланса „човек – икономика – природа“.
Основен резултат от конференцията беше приемането на
Министерска декларация за Общ дневен ред за Черно море.
Общият дневен ред позволява на крайбрежните страни и
Република Молдова да работят заедно за първи път в гъвкави
формати и на доброволна основа с цел прилагане на съвместни
проекти, които посрещат нуждите и приоритетите,
идентифицирани за Черноморския регион, както и да привличат
и приоритизират европейски инвестиции и фондове по
ефективен начин.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
По покана на АЗПБ Мария
Габриел се срещна със
земеделски производители в
Добрич
Мария Габриел се срещна със земеделски производители в
Добрич, по покана на Асоциацията на земеделските
производители в България и нейния председател Венцислав
Върбанов. Във форума участваха още кандидатът за депутат в
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Европейския парламент от ГЕРБ Емил Радев, народните
представители от Добрич вицеадмирал Пламен Манушев и
Даниела Димитрова, председателите на Националната
асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов и на
регионалната му структура Радостина Жекова.

Венцислав Върбанов благодари на Мария Габриел за доброто
сътрудничество, което досега е имала с АЗПБ. Особено, когато тя
бе член на Комисията по земеделие. „Ни ще разчитаме и в
следващия Европарламент това сътрудничество да продължи.

„Сега е важно стратегическият план за България за ОСП да се
подготви така, че да обръща внимание на мерките и желаните
резултати. Новото е, че предварително всяка държава-членка ще
трябва да представи подготвени критерии за резултати“, посочи
Мария Габриел. Тя подчерта, че в новата програма „Хоризонт
Европа“ са предложени 10 млрд. Евро за научни изследвания.
„България има потенциала да бъде участник по програмата,
защото има добри експерти.“
Сътрудничеството
между
научните
изследователи,
университетите, експертите може да допринесе много за помодерно земеделие“, каза още Мария Габриел.
„Предстоят много интензивни месеци за финализиране на
предложението за новата Обща селскостопанска политика. Беше
важно да запазим амбициозен бюджет за ОСП. Ние ще
продължаваме да отстояваме категорично запазване на
бюджета на ОСП за България. На фона на това, че ще има
държави, чийто бюджет за ОСП ще бъде намален почти с 8%,
фактът, че ние запазваме нивата на директните плащания е една
много добра основа“, заяви Мария Габриел.

Комуникацията да не бъде прекъсната, защото тя е много важна.
Липсата на информация води до неувереност или до смущения,
които водят до нежелани резултати“, посочи още председателят
на АЗПБ Венцислав Върбанов.
Източник: azpb.org

По думите й в бъдещия ресор цифровизация трябва да се включи
образованието, което ще е важно както за цифровия модел, така
и за учителите, а и за земеделците.
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195,73 лв. на хектар е ставката по
СЕПП

Противоградовата защита
oбхваща нови 1.1 млн. дка
обработваеми земеделки площи

Министърът
на
земеделието, храните и
горите определи със
заповед ставката по
СЕПП. Размерът на
плащането за един
допустим
за
подпомагане хектар по
Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2018г. е 195,73
лв. на хектар.
Заповедта е публикувана на интернет страниците на
Министерството на земеделието, храните и горите и на
Държавен фонд „Земеделие“ -Разплащателна агенция.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на
Вергиния Кръстева, заместник-министър на земеделието,
храните и горите.
Източник: Агрозона

Противоградовата защита oбхваща нови 1.1 млн. дка
обработваеми земеделки площи на територията на област
Хасково. Това обяви министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева при откриване на команден пункт за
борба с градушките в Хасково. Тя уточни, че през последните 3
години средствата за модернизацията на системата за
противоградова защита възлизат на над 13 млн. лв. „Това са
първите инвестиции след 1989 г. за увеличаване обхвата на
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защитаваните площи и за инвестиране в противоградова
защита“, подчерта министърът на земеделието. Десислава
Танева допълни, че до края на месец май предстои откриването
на още един команден пункт в село Тъжа, с прилежащи към него
23 ракетни площадки. „Също така в експлоатация ще влязат и 13
нови площадки към вече съществуващите командни пунктове в
страната”, каза още тя. По думите й, над 30 % от обработваемите
земеделски площи в страната попадат в обхвата на
противоградовата защита.
Общата стойност на командния пункт в Хасково и ракетните
площадки е около 1 млн. лв. Министър Танева заяви, че от общо
1.5 млн. дка обработваеми площи в област Хасково, още от тази
вечер ще бъдат опазвани от градушки 1.1 млн. дка. „В
незащитаваната територия се предвижда градозащитата да се
осъществява чрез самолетен способ, но това ще се реализира
само при споделена финансова отговорност между държавата и
земеделските производители“, категорична бе Танева.
Десислава Танева съобщи, че 72 хил. дка са напълно
пропадналите площи на територията на цялата страна от
началото на годината, вследствие на падналите градушки. Тези
данни са към днешна дата от обработените протоколи на
обследваните площи. „В момента комисиите продължават с
огледите. Експертите влизат в засегнатите земеделски площи,
когато водата се оттекла и по земеделските култури може да се
установи процента на пропадане“, уточни министър Танева. Тя
припомни, че държавата прилага нотифицирана държавна
помощ за компенсиране на разходите при 100 % напълно
пропаднали площи, която е в размер на 4 млн. лв. „По-високо
обезщетение ще получат земеделските стопани, които имат

застраховки, защото това е държана помощ, а не механизъм за
застраховане“, поясни земеделският министър.
На официалното откриване на командния пункт присъстваха
инж. Ваньо Славеев, изпълнителен директор на Изпълнителна
агенция за борба с градушките (ИАБГ) и Надежда Такиева,
директор на Регионална дирекция за борда с градушките в
Хасково.
Източник: МЗХГ

ДФ „Земеделие“ доплати близо
76 млн. лв. по СЕПП за Кампания
2018
Земеделие“
преведе
близо 76 млн. лв. (75 898
249 лв.) по Схемата за
единно плащане на площ
(СЕПП).
Субсидии
получиха
57
977
земеделски
стопани.
Окончателното плащане е
направено след актуализация на данните в Системата за
идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база
подадени възражения и изясняване принадлежността на
констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г.
Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за
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заплати и осигуровки, които земеделските стопани са
декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).
Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД
09-472 от 20.05.2019 г. на министъра на земеделието, храните и
горите. Изчисленията са направени по окончателна ставка от
195,73 лв./хектар.
С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП за
кампания 2018 г. достигнаха 713,5 млн. лв. Още през декември
миналата година земеделските стопани получиха основната част
от плащанията за единица площ в размер на 634 млн. лв.
Източник: ДФ „Земеделие“-РА

Овощарите получиха над 3 млн.
лева компенсации за зимните
пръскания
ДФ „Земеделие“ преведе над 3 млн. лв. (3 031 795 лв.) по
схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски
стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната
програма за контрол на вредителите по трайните насаждения
през зимния период“, прилагана през 2019 г. Субсидии получиха
2 959 производители, които отглеждат трайни овощни култури,
ягоди и малини.

Финансовата помощ е до 270 лв./ха с ДДС. Тя покрива
направените разходи за зимните пръскания, които се прилагат в
периода след преминаване на студовете до набъбване на
плодните пъпки.

Средствата се изплащат
само за препарати,
закупени от лицензиран
представител
или
фирма.
Другото
изискване е те да са
включени в публичния
регистър на БАБХ за
разрешените за употреба продукти за растителна защита.
Бюджетът по схемата е увеличен с решение на УС на ДФЗ и за
тази година са одобрени общо 5 500 000 лева. Неусвоеният
ресурс ще бъде разпределен през есента. Схемата има за цел да
ограничи максимално загубите на земеделските стопани от
разпространението на вредители по трайните насаждения.
Източник: МЗХГ
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Фестивал на спомените „Козе
Мляко“ / GOATMILK
За 16-ти път предстои да се
проведе Фестивалът на
спомените GOATMILK.
Документалисти, терапевти,
преподаватели, хора на
изкуството от страната и света ще
обсъждат нови образователни
подходи и ученето във всяка
една възраст.
От 24-ти до 26-ми май в с.Горна Бела речка (Община Вършец)
организатори и гости на фестивала ще дискутират по темата
„Митове, утопии и реалности в периферията“, която е мотото на
16-тия фестивал. Организаторите задават въпроса: „Дали всяка
периферия е свой собствен център?“

Шипка Фест – дни на изкуствата и
занаятите
През май в Шипка ще се
проведе първото издание на
„Шипка фест. Дни на
изкуствата и занаятите“
Кулминацията на фестивала
ще бъде, когато наред с
демонстрация на автентични
занаяти на открито, ще се
проведе и фестивално
издание на играта „Да
открием богатство“. По време на събитието ще има богата
музикална, танцувална и филмова програма, базар на занаятите
и др.
Шипка Фест ще трансформира историческото средище в
модерно, туристическо, културно и информационно селище.
Рози. приключения, занаяти, музика, традиции… и още
изненади са предвидени за „Шипка Фест“.

Кога: 24-26 май
Къде: с.Горна Бела речка

Кога: 24-26 май
Къде: гр.Шипка
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