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БРЮКСЕЛ↓
ЕК: Мерките за климата в
селското стопанство носят много
ползи
Директните плащания водят до 2% спад във вредните
емисии, ПРСР – с още 1,5%
Мерките
по
отношение
на
климата
на
Общата
селскостопанска
политика (ОСП)
се смятат за
„съвместими с
целите
за
устойчиво управление на природните ресурси, устойчиво
производство на храни и балансирано пространствено
развитие“, сочи проучване, възложено от Европейската комисия
(DG AGRI) относно въздействието на ОСП върху изменението на
климата и емисиите на парникови газове, публикувано през май.

Изследването показва, че мерките за екологизиране по първи
стълб на ОСП, или директните плащания, са допринесли за
намаляване на емисиите на парникови газове чрез
поддържането на постоянни пасища и площи, полезни за
биологичното разнообразие, съобщават от ОДЗ-Кюстендил. Чрез
използването на симулационен модел, изследването заключава,
че тези мерки намаляват емисиите в селското стопанство с 2% на
годишна база. Програмите за развитие на селските райони също
допринасят за намаляване на емисиите (намаление от 1.5% на
годишна база). Освен това, според проучването, биологичното
земеделие, подкрепено от ОСП, е допринесло за намаляване на
емисиите в селското стопанство.
Що се отнася до доброволното обвързано подпомагане,
проучването показва, че в сектора на животновъдството тази
система води до нетно увеличение на емисиите на парникови
газове. Въпреки че подпомагането на протеиновите култури е в
малък мащаб, те също могат да намалят емисиите.
Подпомагането на доходите на земеделските стопани
допринася за поддържането на разнообразие от стопанства в
Европа, което също води до ползи за околната среда. В
проучването се подчертава добавената стойност, която ОСП на
ЕС създава чрез повишаване на нивото на амбиция в областта на
климата във всички държави- членки. Изследването припомня,
че в ЕС емисиите на парникови газове от селското стопанство
през 2016 г. са били с 20,7% по-ниски, отколкото през 1990
година.
Източник: Агрозона
1

Европейската сметна палата дава
3 препоръки за биологичните
продукти
Трябва да се подобрят контролът, надзорът върху
вноса и проследимостта
Налице
са
значителни
подобрения в
надзора върху
системата за
контрол
на
биологичните
продукти,
произведени в
ЕС и в трети
страни, е един от изводите в специален доклад №4/2019 на
Европейската сметна палата на тема: „Системата за контрол на
биологичните продукти е усъвършенствана, но някои
предизвикателства остават“, който бе представен на
заседанието на РГ АГРИФИН, проведено в Брюксел. В доклада на
Сметната палата се отразява напредъка на изпълнението по
дадените препоръки, констатираните слабости и несъответствия
по време на извършените одити, както и дадените препоръки за
отстраняването им, съобщават от ОДЗ-Кюстендил. Сметната
палата отчита още, подобренията, които са налице, са резултат

от предприетите действия във връзка с подобряване на контрола
от страна на държавите-членки. Сметната палата посочва още, че
проследимостта е подобрена, но продължават да съществуват
някои слабости и предизвикателства, свързани с надзора над
системата за контрол на вносните биологични продукти.
В документа от Европейската сметна палата се отбелязват три
основни препоръки: да се предприемат действия по отношение
на продължаващите слабости в системите за контрол и
докладването на държавите членки; да се подобри надзорът
върху вноса чрез по-добро сътрудничество и да се извършват попълни проверки за проследимост.
Източник: Агрозона

Полша инвестира 8 милиона
долара, за да получава картофи
от Узбекистан
Полша инвестира 8 милиона долара узбекистанското земеделие
. В скорошна среща двете страни обсъди изпълнението на проект
и развитието на сътрудничеството в областта на картофените
семена между Узбекистан и Полша.
В Кашкадарьинска област ще бъде открита модерна
лаборатория за отглеждане на картофени семена, съобщи
Министерството на земеделието на Република Спутник
Узбекистан.
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Общата стойност на проекта е 8 милиона долара.
„Трябва да се отбележи, че тази година в Узбекистан, на
територия от 135 хектара, се планира да се отглеждат 2,8 млн.
тона картофи. За 2018 г. са получени 2,7 млн. тона картофи,
съобщава агенция Kazakzerno.
Понастоящем всяка година в страната се внасят средно 20-30
хил. тона семена от картофи.

Според данните през 2017 г. е имало импорт от 193 622 тона
картофи от Афганистан, Беларус, Иран, Казахстан, Русия, Турция
и Пакистан. Общият оборот на търговията е 23 551 щатски
долара.

Окончателна зелена светлина за
новите мерки при риболов в
Европа
Съвсем скоро ще влезе в сила нова съвременна законодателна
рамка, определяща практиките и условията, при които
риболовните дейности могат да се извършват във всички води на
Европейския съюз. Днес Съветът одобри регламент относно
опазването на рибните ресурси и защитата на морските
екосистеми чрез технически мерки.
Приетите мерки обхващат въпроси като изваждането и
разтоварването на рибните ресурси, риболовните уреди и
размера на окото на
мрежите, затворените зони и
закритите сезони. Те имат за
цел да се сведе до минимум
въздействието
на
риболовните
дейности
върху морската екосистема
и околната среда, но също
така и да доведат до
опростяване и процес на вземане на решения, който е по-близо
до рибарите и крайбрежните общности чрез засилена
регионализация и подход „от долу нагоре“.

Източник: Агрозона
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Новите правила, които обхващат предимно търговския риболов
и, където е приложимо, любителския риболов, ще увеличат
селективността на риболовните уреди. С тях също така ще се
въведат количествени показатели, за да се помогне за намаляване
на нежелания улов на морски видове под минималния
референтен размер за опазване, както и за прилова на
нетърговски и чувствителни морски видове, включително
бозайници, като китове, делфини и морски свине, морски птици
и морски влечуги. Риболовът на редки видове като някои акули
и скатоподобни ще бъде забранен.
С регламента също така се въвежда пълна забрана на риболова с
електрически импулси с тралове от 1 юли 2021 г., с възможност
държавите членки незабавно да забранят или ограничат този вид
риболов в своите крайбрежни води. При все това се предвижда
преходен период, който да позволи на сектора да се адаптира.
Други методи за риболов, като експлозиви, отрова,
зашеметяващи субстанции, електрически ток, пневматични
чукове или други ударни инструменти, които биха могли да
увредят всякакви видове или корали ще бъдат забранени.
Източник: Агрозонa

У НАС ↓
Започна изплащането на
субсидиите по мярка 11
„Биологично земеделие“ за
Кампания 2018
ДФ „Земеделие“ преведе близо 34,5 млн. лв. (34 498 247 лв.) по
мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащане
получиха 2 582 земеделски стопани с одобрени заявления по
направление „Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018.
Ставките, по които
се
извършва
оторизацията на
субсидиите,
са
регламентирани в
Наредба № 4 от 24
февруари 2015 г.
за прилагане на
мярка
11
„Биологично
земеделие“
от
ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на
годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които
доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата
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се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния
бюджет.
Информираме стопаните, които имат в едно заявление
комбинация от „Биологично растениевъдство“, „Биологично
животновъдство“ или „Биологично пчеларство“, че ще получат
наведнъж пълния размер на субсидиите си след приключване на
административните проверки по всички направления, за които
са кандидатствали.
Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА

Приключи оценката за
административно съответствие на
47 проекта за енергийна
ефективнос
Приключи оценката на
административно
съответствие
и
допустимост на 47 броя
проектни предложения,
подадени чрез ИСУН по
процедура чрез подбор

№ BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в
които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“. На интернет страницата на ДФ
„Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не
преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка
№
BG06RDNP001-7.008.
За проектните предложения по цитираните процедури
предстои техническа и финансова оценка и издаване на
оценителен доклад. Допустимите кандидати ще бъдат поканени
за подписване на административни договори. Това ще стане
след приключване на процедурата по обжалване.
Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА

МЗХГ има готовност да увеличи с
близо 1 млн. лв. бюджета по
държавната помощ за съхранение
на плодове и зеленчуци за 2019 г.
Министерство на земеделието, храните и горите има готовност
да увеличи с близо 1 млн.лв. бюджета по държавната помощ за
„Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски
стопанства, свързани с първично производство на
растениевъдна земеделска продукция“. Това заяви министърът
на земеделието, храните и горите Десислава Танева на
днешното заседание на Консултативния съвет по овощарство и
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зеленчукопроизводство. Тя уточни, че приемът на документи,
който беше едномесечен, приключва днес. Държавната помощ
бе одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Схемата е
разработена
по
предложение
на
браншовите
организации в сектор
„Плодове
и
зеленчуци“. Срокът й
на действие е до
31.12.2020г.
Нотифицираният
максимален бюджет
по схемата за периода, в който ще се прилага, е до 7, 2 млн. лева.
С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 3, 6 млн.
лева, се разпределени за тази година. „Към 10-ти юни са
подадени 55 проекта и бюджетът за тях надвишава
първоначалния определен такъв. Затова сме в готовност да го
увеличим, след като приемът приключи официално и бъдат
направени нужните изчисления“, каза още министър Танева.
Относно контрола по повод получаването на обвързаната
подкрепа от хората, които произвеждат и продават, Десислава
Танева бе категорична, че ще откликне на всички предложения,
които са технически и ресурсно изпълними от администрацията.
„Предстои да направим проверки на всички биопроизводители,
за които има съмнения за нередности, ако и Вие имате списък с
такива, те ще бъдат включени“, посочи пред браншовите
организации
земеделският
министър.

земеделието, храните и горите Чавдар Маринов съобщи, че ще
бъде въведено понятие „Пресен (Свеж)“ плод/зеленчук, в
определен сезон, което е широко разпространено и в други
страни-членки на ЕС. По отношение на нелоялната търговия и
вносът на високо субсидирани плодове и зеленчуци от държавичленки на ЕС и трети страни, Чавдар Маринов посочи, че е важно
да има регулация. Той съобщи, че в тази връзка, се работи за
създаване на база данни с т.нар. идентификация на търговците
на плодове и зеленчуци в общ регистър. „Търговците, които не
присъстват в базата данни няма да имат право да търгуват с
плодове и зеленчуци“, каза още заместник-министърът
Маринов.
Зам.-изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев
съобщи, че към момента се извършват проверки на контролнопропускателните пунктове. „В никакъв случай не може да се
твърди, че има нелегален внос на плодове и зеленчуци в
страната“, категоричен бе той.
По време на днешното заседание бе представена и презентация
за
приемите
по
подмярка
4.2.
Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти и мярка 10
„Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност“ от Програмата за развитие на селските
райони (2014-2020 г.). По подмярка 4.2 има остатъчен бюджет от
около 38 млн. евро, който ще позволи да бъдат подпомогнати
още 79 проекта. Предварителният анализ показва, че 40 % от
подпомогнатите, ще бъдат в Сектор „плодове и зеленчуци“.
Източник: МЗХГ

По време на заседанието ресорният заместник-министър на
6

Още 79 проекта ще бъдат
подпомогнати по подмярка 4.2

нови критерия. Единият се отнася за предприятия и земеделски
производители, които имат история 3 години назад, а другият е
насочен към износители на собствена произведена или
преработена от тях продукция.

Още 79 проекта ще бъдат подпомогнати по подмярка 4.2 с
остатъчния бюджет от около 38 млн. евро. Това става ясно от
предварителния анализ , показан вчера по време на
Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.
Анализът на експертите сочи, че 40 % от подпомогнатите
проекти, за които има средства ще бъдат в Сектор „плодове и
зеленчуци“.

Източник: Агрозона

По подмярка 4.2 бяха
направени два приема. При
втория
прием
бяха
подадени 593 проекта, а
заявената
субсидия
надхвърляше четири пъти
определеният
бюджет,
който беше в размер на 85 млн. евро.
През март приключи административната оценка на 175 проекта
по подмярката за преработка, по която се кандидатстваше през
системата ИСУН. По време По време на втория прием имаше
възможност да се прехвърлят проекти от предходния прием по
подмярката, но при условие, че кандидатите сами приведат
предложението си в съответствие с новия таван от 2 млн. евро,
вместо допустимите по-рано 3 млн. евро. Добавени бяха два

Въвеждат понятието „свежи“
плодове и зеленчуци и у нас
Правят списък на всички търговци на зарзават, без
регистрация няма да имат право да продават
Предстои да бъде въведено понятието „свеж“ плод или
зеленчук, в определен сезон, което е широко разпространено и
в други страни-членки на ЕС. Това е съобщил вчера ресорният
заместник-министър на земеделието Чавдар Маринов съобщи
по време на Консултативния съвет по овощарство и
зеленчукопроизводство.
Идеята за въвеждането на понятието „свежи“ зеленчуци не е
нова за нашата страна, но сега отново излиза на дневен ред. В
същото време подобно понятие се използва и в други
европейски държави, като най-известна е практиката във
Франция. „Свеж“ плод или зеленчук е продукт, който е набран
преди не повече от ден – ден и половина. Освен това
разстоянието между мястото на продажба и полето, където е
отгледан зарзавата не трябва да бъде повече от 100-150 км. Това
поясни за „Агрозона“ Георги Василев от Асоциация „Български
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пипер“. Той предупреди, че трябва да се прави ясно
разграничение между свеж и пресен зеленчук. „Пресните
плодове и зеленчуци трябва да са непреработени, но те може да
са стояли в хранилища у нас и други държави по половин година
и повече. В момента 3/4 от тези стоки в търговските вериги са
точно такива“, каза още Василев.

страната е 180 хил. тона, което е друг парадокс, над който трябва
да се замислим, след като производството е три пъти по-малко
от експорта.
По отношение на нелоялната търговия и вносът на високо
субсидирани плодове и зеленчуци от държави-членки на ЕС и
трети страни, Чавдар Маринов посочи, че е важно да има
регулация. Той е съобщил, че се работи за създаване на база
данни с т.нар. идентификация на търговците на плодове и
зеленчуци в общ регистър. „Търговците, които не присъстват в
базата данни няма да имат право да търгуват с плодове и
зеленчуци“, каза още заместник-министърът Маринов.
Източник: Агрозона

В сезона, когато се прибират българските зеленчуци, те могат да
задоволят едва 20-25% от търсенето. В същото време има почти
неограничено търсене на български пипер, даде пример
Василев. През миналата година са произведени 48 хил. тона
пипер, отглеждан на от 26 хил. дка. През тази година площите са
увеличени с 2 хил. дка, но в същото време лошото време,
градушките и късното засаждане са си казали думата и около
30% от насажденията са унищожени. Износът на пипер от
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Международен фолклорен
фестивал „Странджа, моя
люлчина“

1914“ и на лятната морска сцена.

За пореден път музиката и
танцът
ще
завладеят
публиката на Царево. Под
патронажа на кмета на
община Царево, певците и
танцьорите ще се изявят пред
читалище „Георги Кондолов –

Във фестивала участват фолклорни и танцови състави от
България, Полша, Украйна, Сърбия, Гърция и Румъния. Ансамбли
от цялата страна ще представят многообразието на българските
фолклорни традиции.
Целта на фестивала е да популяризира българското фолклорно
изкуство. Всички участници ще получат почетния знак на
фестивала и грамота, а на отличилите се журито ще връчи
плакети и грамоти.
Кога: 15 -16юни
Къде: НЧ „Георги Кондолов-1914 „

Национален фестивал на
българския фолклор и
българските традиционни ястия –
с. Пряпорец
На 15.06.2019 г. /събота/ от 10 часа в местността „Мечи
кладенец” – почивна база село Пряпорец, Община Стара Загора
ще се проведе девето издание на Национален фестивал на
българския фолклор и българските традиционни ястия.
Целта на фестивала е да
издири, обогати,
популяризира и съхрани
българския фолклор и
традиционните български
ястия – непресъхващ извор
на нашата култура.
Фестивалът има конкурсен характер и няма възрастови
ограничения за участие.
Във фестивала могат да участват: певчески групи и
индивидуални изпълнители / препоръчително е да има песен за
трапеза/, танцови групи и групи за изворен фолклор.
Желателно е участниците да подготвят минимум две ястия
характерни за техния регион с информация за името и
съдържащите продукти.
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Награди и отличия ще бъдат присъдени от жури в двата раздела
– „ Български фолклор” и „Традиционни български ястия”.
Кога: 15 юни

„Кооп карвинг фестивал
2019”,Рожен

Къде: с.Пряпорец

Национален фестивал на
клубовете за народни хора
„Фолклорна броеница“
Десетото издание на Национален фестивал на
клубовете за народни хора „Фолклорна
броеница“ ще се проведе в средата на юни.
Организатори на фестивала са Клуб за народни
хора „Фолклорна броеница“, Община Горна
Оряховица и Народно читалище „Братя
Грънчарови-2002“, Г.Оряховица.
Основна цел на събитието е да даде възможност за сценична
изява на клубовете за народни танци, както и да се запознаят и
да обменят опит по между си. Участници са всички клубове и
групи за фолклорни танци, без ограничения за възрастта. Всеки
участник представя 3 образци от танцовия фолклор, като
задължително условие е едно от хората да е от северняшка
фолклорна област.

В началото на юни в местността „Роженски поляни“ ще се проведе
фестивал на дървени скулптури на тема „Митични същества и горски
животни в Родопите“. Целта му е да популяризира чрез
сътрудничество изкуството на дърворезбата, да показва знания и
умения в дърворезбата с други любители на изкуството, а
участниците да презентират своите завършени произведения с цел
продажба.

Кога: 12-15 юни
Къде: м.Роженски поляни

Кога: 15 юни
Къде: Горна Оряховица
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