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БРЮКСЕЛ↓
Еврокомисар Хоган: Възрастните
фермери да получават премия,
ако предадат бизнеса на младите
Еврокомисарят
по
земеделие и развитие на
селските райони Фил
Хоган
обмисля
предоставянето
на
фиксирана премия на
по-възрастните
фермери, когато прехвърлят бизнеса си на млад земеделски
стопанин.
За комисаря по земеделието на ЕС Фил Хоган промяната в
поколенията в селското стопанство в ЕС остава основен проблем.
Поради това бюджетът за млади професионални фермери
следва да бъде по-висок в бъдеще. Това каза самият той пред
Европейския младежки съвет (CEJA) в Брюксел, предава Agra
Europe.
Според Хоган през новия програмен период на Общата
селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. държавите-членки
трябва да отделят поне 2% от националния пакет за подкрепа на
младите хора в селското стопанство. Досега подкрепата беше
едва 0,8%. Тази сума трябва да бъде предоставена или под

формата на увеличаване на подпомагането на доходите в първия
стълб, или като допълнително безвъзмездно подпомагане по
Втори стълб.
Като допълнителна необходима мярка, комисарят по селското
стопанство посочи увеличаването на еднократната стартова
помощ за млади фермери до 100 000 евро. Освен преките
плащания, държавите-членки биха могли също да подкрепят
различни форми на сътрудничество между земеделските
производители, например „земеделски партньорства между
различни поколения“.
Възможно е по-възрастните фермери, които искат да се откажат
от бизнеса си да го предадат на по-младите поколения, да
получат еднократни суми. По-доброто посредничество при
закупуването на земя също може да бъде важна помощ.
Източник: Агрозона

Производството на рапица в ЕС
пада до нива от преди 10 години
Производството на рапица в ЕС ще спадне до количества, които не са
записвани през последните 10 години. Експертите от Strategie Grains
намалиха прогнозата си за 2019 г. от 18,85 милиона тона, до 17,8
милиона тона. Това е с 11 % по ма-лко от предходната година, когато
количествата бяха 20 млн. тона.
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Общата прогноза е редуцирана надолу поради очакваното
намаление на маслодайните семена във Франция, Германия,
Румъния и Полша. По-специално, в Германия прогнозата за
брутната реколта от рапица е намалена с 430 хил. тона в
сравнение
с
оценката
от
миналия месец –
до 3,12 млн.
тона.
Във
Франция спадът
ще е с 370 хил.
тона, до 3,77
млн. тона.
В тази връзка,
оценката
за
вноса на рапица
в ЕС през 2019/20 е повишена от анализаторите от 5,1 милиона
тона до рекордните 5,4 милиона тона. За сравнение, през 2018 г.
импортът беше с повече от 1 милион надолу до 4,18 милиона
тона. Очаква се основните доставчици на маслодайни семена в
Европейския съюз през новия сезон да бъдат Австралия и
страните от Черноморския регион.
Запасите от рапица в страните от блока въз основа на резултатите
от 2019/20 могат да намалеят до 1,3 милиона тона спрямо
очакваните 1,9 милиона тона през текущия сезон.

Над милион граждани на ЕС
подкрепиха безпрецедентна
кампания за защита на животните
Един милион европейски граждани са подписали Европейската
гражданска инициатива за забрана на клетките в
животновъдството; най-мащабната политическа кампания за
защита на селскостопанските животни досега.
Българската организация КАЖИ, заедно с още над 170
организации за защита на животните в ЕС, провежда кампанията,
която цели да сложи край на употребата на клетки за
селскостопански животни на Стария континент. Днес се
отбелязва събирането на един милион подписа –
безпрецедентен успех в историята на защитата на животните.
“Един милион подписа е феноменално постижение, но тепърва
започваме. Изградили сме най-голямата коалиция в името на
защитата на животните и сме невероятно горди от това
съвместно
усилие.”,
казва
Стефан Димитров от КАЖИ, “Въпреки това, кампанията за
освобождаване на селскостопанските животни от клетките още
не е приключила. Трябва да продължим да събираме подписи,
за да сме сигурни, че Европейският парламент ще разбере точно
колко е важен този въпрос за европейските граждани.”

Източник: Агрозона
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През последните 8 месеца, към кампанията се провеждат
събития в целия ЕС и множество международни вестници вече
са писали за нея.
“Европейските граждани имат малко над три месеца да
подпишат
тази
безпрецедентна
инициатива.
Ако
продължим
да
събираме
подписи
така,
както
през
последните
осем
месеца, ще изпратим
изключително силно съобщение на Комисията. Заедно,
настояваме за Края на клетките за европейските
селскостопански животни.”, според Стефан Димитров от КАЖИ.

Въпроси от глобално значение за
здравеопазването на животните
ще решават участниците в
Генералната сесия на OIE
Генералната
сесия
на
Световната
организация
за
здравеопазване на животните (OIE) стартира в началото на
седмицата и ще продължи до 31 май 2019 г. Форумът събира и
тази година над 1000 участници – делегати от 182 държави
членки на OIE, международни организации и регионални
партньори.

Над 300 милиона прасета, кокошки, зайци, патици и пъдпъдъци
са затворени в клетки в ЕС. Повечето клетки са голи, тесни и не
дават на животните никакво пространство, за да се движат
свободно. Клетките са жестоки и напълно ненужни.
Европейската гражданска инициатива има потенциала да
помогне на стотици милиони селскостопански животни в Европа,
спестявайки им една от най-големите жестокости в
индустриалното животновъдство.
Всеки европейски гражданин може да подпише Европейската
гражданска инициатива на caai.endthecageage.eu, съобщават от
пресцентъра на Европейската комисия.
Източник: Агрозона

България е представлявана от ръководството на Българската
агенция по безопасност на храните и екип от експерти от
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ведомството с ресори здравеопазване и хуманно отношение към
животните, съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

У НАС ↓

По време на тази генерална сесия на Световната организация ще
се обсъждат въпроси от глобално значение в областта на
здравеопазването на животните и хуманното отношение. В
рамките на формата ще бъдат поставени за гласуване от
делегатите на страните членки нови международни стандарти.

Номинации в конкурса
„Иновативен млад фермер“

Основните теми, включени за разглеждане в настоящата сесия,
се отнасят за това как външни фактори като климатичните
промени, социално-икономическите и търговски партньори,
оказват влияние на ветеринарни служби и как те се адаптират,
както и каква е ситуацията и нейното развитие във връзка със
заболяването Африканска чума по свинете в световен мащаб.
Други ключови акценти, които делегатите ще коментират, са
свързани с прозрачността и надзора на заболяванията, борбата с
антимикробната
резистентност,
биосигурността
при
здравеопазването на водните животни.
Във фокуса на вниманието на участниците ще бъде и болестта
бяс, приемането и одобрението на програмите за контрола й с
цел изкореняване на заболяването до 2030 г. в световен мащаб.
Източник: Агрозона

Конкурсът за Иновативен млад фермер е една инициатива, чрез
която целим да насърчим
младите земеделски
производители в селските
райони и да направим повидима тяхната дейност.
Идеята ни е да се наблегне
на важната роля на младите
земеделски стопани в
селските райони, да
популяризират позитивния
им имидж и да демонстрират своите дейности,
характеризиращи се с иновации, устойчивост и пазарна
ориентация.
Представяме номинациите в конкурса:
Участник: „Грийнхаус Варна“ ЕООД
http://www.pripek.bg/
Какво произвежда?
Оранжериен комплекс за целогодишно производство на
краставици
Къде се намира?
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с. Припек, община Аксаково, област Варна
По коя програма е реализиран проектът/практиката?
Подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020
Защо Вашият проект трябва да спечели?
Участник: Петър Иванов Наков, Конна база „Пери Волас“
http://www.perivolasbg.com/
Какво произвежда?
Отглеждане на коне и калифорнийски червеи. Производство на
биохумус- преработка на конска тор от калифорнийски червеи.
Биологично отглеждане на 30 дка люцерна, ливади и пасища.
Къде се намира?
с. Бачево, община Разлог, област Благоевград
По коя програма е реализиран проектът/практиката?
ПРСР2007-2013 и ПРСР 2014-2020
Защо Вашият проект трябва да спечели?
Участник: ЗП Дарина Николова, Ферма „Овчарника“
https://www.facebook.com/FermaOvcharnika/
Какво произвежда?
Отглежда застрашени български породи, производство на
краве, овче, козе продукти и сурово-сушени месни продукти.
Отглежда 500 овце от породата медно-червена шуменска, 30
родопски крави и 100 кози от калоферска дългокосместа коза. И
трите са автохтонни породи, по-ниско продуктивни, но дават
суровина с много високо качество, с високо съдържание на
протеини и масленост.
Къде се намира?
с. Доброглед, общ. Аксаково, област Варна
По коя програма е реализиран проектът/практиката?

Мярка 121 от ПРСР 2007-2013; М 10 (отглеждане на застрашени
породи) и М 14 от ПРСР 2014-2020
Защо Вашият проект трябва да спечели?
Участник: ЗП Виолета Чолакова, „Слънчевата ферма“
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD
%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0-252498685118386/
Какво произвежда?
Серифицирана биологична ферма за производство на
зеленчуци- сладка царевица ,картофи и цветя- слънчогледразян цвят за декорация.
Къде се намира?
с. Близнаци, община Аврен, област Варна
По коя програма е реализиран проектът/практиката?
Подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020
След реализацията на проекта стопанството към настоящия
момент отглежда зеленчуци, трайни насъждения от череши и
декоративна растителност за разян цвят, реализирайки своята
сертифицирана биопродукция на местния пазар.
Защо Вашият проект трябва да спечели?
Участник: ЗП Диян Бончев Бонев
Какво произвежда?
Отглежда сини сливи, кайсии, орехи и бадеми на площ от 124
дка, както и зеленчуци- дини, пъпеши, патладжан, пипер,
розови домати, лук, сладка царевица
Къде се намира?
гр. Нова Загора
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По коя програма е реализиран проектът/практиката?
Държавна помощ за инвестиции в растениевъдството; Мярка 11
от ПРСР 2014-2020
Защо Вашият проект трябва да спечели?

По коя програма е реализиран проектът/практиката?
Подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020

Участник: Денис Ерджан Дурал
Какво произвежда?
Отглежда по биологичен метод пчели в 110 кошера, отглежда и
шафран- 2 дка и трайни насаждения- лимони и орехи
Къде се намира?
с. Брадвари, общ. Силистра, обл. Силистра
По коя програма е реализиран проектът/практиката?
Мярка 11 от ПРСР 2014-2020
Защо Вашият проект трябва да спечели?

„От българско, по-българско за
нашата трапеза“ събра малки и
големи на 1 юни в Добрич

Участник: ЗП Весела Ангелинова Борисова
Какво произвежда?
Отглежда пресни зеленчуци- дини, тикви и краставици на площ
от 15 дка, собствена земя, закупен по проекта
Къде се намира?
В района на гр. Добрич
По коя програма е реализиран проектът/практиката?
Мярка 121 на ПРСР 2007-2013
Защо Вашият проект трябва да спечели?
Участник: ЗП Георги Василев Стайков
Какво произвежда?
Отглежда трайни насаждения- сливи на площ от 22 дка
Къде се намира?
В Райойна на гр. Варна

Източник: Източник: OSP.Bg

Фестивалът „От българско, по-българско за нашата трапеза“,
който се проведе на 1 юни
събра
производители,
жители и гости на град
Добрич.
Събитието
се
организира по проект на
Асоциация на земеделските
производители в България
„CAP
–
HОТ
SPOT“,
изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската
Комисия и с подкрепата на община Добрич.
Кметът на гр. Добрич Йордан Йорданов, даде началото на
празничния ден и припомни, че в миналото градът е събирал
търговци от различни части на страната. Приветствие към гостите
отправиха и г-н Ивайло Тодоров, ръководител на проекта, г-жа
Таня Георгиева /Дъбнишка/, както и инж. Господин Господинов,
директор на Професионалната гимназия по аграрно стопанство.
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Много подаръци, балони и изненади имаше за децата по случай
Дена на детето. Вкусен сладолед „Изида“ се раздаваше
безплатно. В детски работилници децата имаха възможност да
творят, да учат и да се
забавляват.

През целия ден талантливи
деца от СУ „Св.Климент

Охридски“ – училище по
изкуства и деца от Арт център
„Палитра“, от гр. Добрич
радваха малки и големи с
богата
развлекателна
програма, с много песни и танци.
Посетителите имаха възможността да се запознаят с кампанията
„ОСП на фокус“, както и с интересни филми за добрите практики
от родното земеделие. Организирана беше и обиколка и
запознаване с историята на всеки един от земеделските стопани,
участващи във фестивала.
Много настроение и детски усмивки имаше през целия ден на
фестивала „От българско, по-българско за нашата трапеза!“
Източник: OSP.Bg

Избрани са победителите в
конкурса „Иновативен млад
фермер“
Избрани са
победителите
в конкурса
„Иновативен
млад
фермер“
1 юни 2019 г.

Благодарим на всички фермери, които се включиха в конкурса
„Иновативен млад фермер“ на кампанията „ОСП на фокус“, и
които с участието си допринесоха за позитивния имидж на
младите хора в България, избрали своята реализация в
селскостопанския сектор.
Вярваме, че чрез Вашето представяне заедно ще насърчим и
вдъхновим и други младит хора да търсят нови възможности в
селските райони, провокирайки ги да преоткрият потенциала на
българското село, представяйки селското стопанство като
привлекателен, конкурентоспособен и печеливш за младите хора
сектор.
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Престижното и компетентно жури в състав: Венцислав Върбанов
– председател на Асоциацията на земеделските производители в
България (АЗПБ); Паулина Йоргова– главен редактор на
списание „Агрозона“ и Ивайло Тодоров– ръководител проект
„ОСП на фокус“, разгледа предложенията на всички участници и
определи:
Победител в категория „Най-добър проект“ е Петър Наков с
конна база „Пери Волас“
Победител в категория „Най-иновативен проект“ е Иван
Григоров „Грийнхаус Варна“
Победител в категория „Най-устойчив проект“ е Дарина
Николова с ферма „Овчарника“
Всички номинации и победители бяха представени на
проведената на 1 юни 2019 г. в гр. Добрич заключителна
конференция по проект „ОСП на фокус“.
Номинираните участници получават грамота „Иновативен млад
фермер“.
Победителите в трите категории:




получават отличителен плакет и грамота;
информация за техните проекти ще бъде публикувана в
реномирано секторно списание, в ежеседмичния бюлетин
на информационната кампания и в уеб сайта на проекта;
получават уикенд пакет за почивка в база за селски
туризъм, реализирана чрез подкрепата на ОСП, от която

да почерпят допълнителен опит, както и да споделят идеи
и опит с останалите отличени победители.
Честито на победителите!
Пожелаваме много успехи и късмет на победителите и на всички
участници!
Конкурсът „Иновативен млад фермер“ е част от кампания
„ОСП на фокус“, финансирана с подкрепата на Европейската
комисия.
Източник: OSP.Bg

Внасят в парламента промени
в Закона за подпомагане на
земеделските производители
Днес започва разглеждането на промени в Закона за
подпомагане на земеделските производители, което ще се
осъществи в ресорната комисия в Народното събрание.
Вносител е новият председател на Земеделската комисия Мария
Белова и група депутати.
Целта на законопроекта е да се узакони Методиката за санкции
върху изпълнението на проекти по Програмата за развитие на
селските райони, изготвена от Румен Порожанов в качеството му
на изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Това се налага, след като методиката беше обявена за нищожна
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от Върховния административен съд от 16 май, с основанието, че
изпълнителният директор на ДФЗ няма правомощията да издава
подобни нормативни актове.
С предложените промени в новия законопроект ще бъдат
делегирани права на шефа на ДФЗ именно в издаването на
подобни актове.

Според вносителите, приемането на проектозакона ще подобри
дейността на ДФЗ като Разплащателна агенция и ще създаде
публичност и прозрачност по отношение на установяването и
събирането на недължимо платена безвъзмездна финансова
помощ. Ще се подобри административното обслужване и ще се
повиши ефективността на установяване и събиране на
недължимо платена финансова помощ от страна на ДФЗ. При
наличието на законова възможност за делегиране на
правомощия за издаване на решения за налагане на финансова
корекция по реда, ще се ускори процесът по налагане на
финансови корекции и тяхната събираемост.

Не се очакват негативни въздействия от приемането на
законопроекта по отношение на заинтересованите страни.
Източник: Агрозона

Подписваме декларацията за
дигитализация на земеделието
Правителството одобри три декларации в сферата на цифровите
технологии – за сътрудничество в сферата на дигитализацията на
културното наследство; за интелигентното и устойчиво
дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони
и за насърчаване по-голямото
участие
на
жените
в
дигитализацията. Инициативата
за подписването на трите
документа е на Европейската
комисия и на комисаря по
цифрова икономика и цифрово
общество
Мария
Габриел,
съобщават от Правителствената
информационна служба.
Декларацията за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще
на европейското земеделие и селските райони подкрепя научните
изследвания и иновациите с приложение в земеделието и
храните, съобщават експертите. Документът има за цел да
подпомага фермерите във връзка с използването на интелигентни
технологични решения в сектора, разширяване на инициативите
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в общата селскостопанска политика и модернизацията в
аграрната сфера и храните.

„Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2018 г., одобрен от
правителството.

С подписването на Декларацията за сътрудничество в сферата на
дигитализацията на културното наследство ще се насърчи
европейското сътрудничество за опазване на културното минало
с помощта на цифровите технологии.

През миналата година са подписани 789 договора по ПРСР 20142020, като изплатените средства са на стойност 582 882 036 лв.

Чрез третата декларация пък ще се насърчи участието на жените
в дигитализацията, засилването на връзката между образование
и реални възможности за професионална реализация в сферата.
Източник: Агрозона

Над 2 млрд. лв. са изплатени по
ПРСР и директни плащания през
2018 г.
Над 2 млрд. лв. са средствата изплатени по Програмата за
развитие
на
селските райони
(ПРСР) 2014-2020 и
директни
плащания
през
2018 г. Това са
данни
от
годишния отчет на
Държавен фонд

В Кампания 2018 по схеми и мерки, администрирани по линия на
директни плащания, са приети 110 944 заявления. През 2018 г.
преведените субсидии за директни плащания по линия на
Европейския фонд за гарантиране на земеделието възлизат на 1
542 050 690 лв.
Изплатените суми по пазарните мерки по линия на
селскостопанските пазарни механизми през 2018 г. възлизат на
78 855 781 лв., от които 51 932 666 лв. са от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието и 26 923 115 лв. – национални
средства.
За същия период по Програмата за морско дело и рибарство
(2014-2020 г.) са преведени общо 13 998 134 лв.
През миналата година са изплатени 146 984 266 лв. по 20 схеми
за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 20 500
земеделски стопани, предават от пресцентъра на Министерски
съвет.
Източник: Агрозона
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Празник на розата и минералната
вода, Павел баня
На територията на общината
Павел баня има над 10
действащи розоварни и
над 6 000 дка розови
насаждения. Силно
развитият балнеоложки
туризъм и добрите условия
за развитие на културен,
екологичен и селски туризъм е другото природно богатство на
града . Комбинацията на тези фактори провокира създаването
на първия Празник на розата и минералната вода в Павел баня
през 2005 г., когато бе възродена стара традиция –
Националният Празник на розата. Той е проведен през 1966 г.
за първи път именно в Павел баня.
Празникът се организира ежегодно в рамките на 4 дни в края на
втората седмица от м. юни от община Павел баня под патронажа
на кмета на общината.

Balkan Wine Festival 2019
Осмото издание на Balkan Wine Competition and Festival ви
очаква през юни 2019 г. с нова локация и много изненади!

музика на живо и още:

От 7 до 9 юни за първи път
на открито пред НДК ще се
проведе градски винен
фест, на който ще можете
да опитате вина от
Балканите, Европа и света,
да се забавлявате с
приятели, да слушате

Тематична стендъп програма
Фотокът
Детски кът
Зона, където домашните любимци са добре дошли
Фестивален магазин
Фестивална книжарница
Рисуване с вино
…още много изненади

Кога: 6-9 юни

Очаква ни страхотен градски фестивал с много и различни вина,
музика и забавление – един страхотен начин да прекараме петък
вечер и уикенда!

Къде: Павел баня

Кога: 7-9 юни
Къде: гр. София, НДК
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