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БРЮКСЕЛ↓

Комисар Хоган ще обсъди
Бюджета на ЕС за 2020 г. с
евродепутатите в COM AGRI

Основна задача на комисията ще бъде да бъдат избрани трети и
четвърти заместник-председатели, след като по време на
предходното заседание германецът Норберт Линз беше избран
за председател на комисията.
Евродепутатите ще разгледат проект на становище за Общ
бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. В
програмата за дневен ред на заседанието е също така
одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на
комисията AGRI.
Следващи заседания на Комисията по земеделие и развитие на
селските райони ще има на 4 и 5 септември 2019 г., в Брюксел.
Източник: Агрозона

Очертава се драстично
увеличение на вноса на рапично
семе в ЕС през 2019/20 г.
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил
Хоган ще присъства на следващото заседание на ресорната
Комисия в Европейския парламент, по време на което ще бъде
обсъден Бюджетът на ЕС за 2020 г. Тази сесия е насрочена за
вторник, 23 юли 2019 г. и ще се проведе в Брюксел в
присъствието на Съвета и на Комисията, съобщават от
пресцентъра на Европейския парламент.

В средата на юни експертите от службата за външните пазари
към Министерството на земеделието на САЩ (FAS
USDA) прогнозираха увеличение на световното производство на
рапично семе през 2019/20 г., с 2 млн.т, в сравнение с 2018/19 г.до 74,8 млн.т. Само един месец по-късно, влошените
агрометеорологични условия в ЕС, Канада и редица други страни
коригираха тази оптимистична прогноза. В юлския доклад на FAS
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USDA планката беше свалена до 71,78 млн.т, в сравнение с 72,78
млн.т реколтирани през 2018/19 г. и 74,91 млн.т през 2017/18 г.

"Сериозният спад в производството на рапица в ЕС вероятно ще
рефлектира до рязкото засилване на вноса през новия сезон –
до нов исторически връх от 5,6 млн.т , спрямо 4,3 милиона тона
през.2018/19 г.
Източник: Sinor.BG

У НАС ↓
Десислава Танева: България е за
запазване изключването от
условност на дребните
земеделски стопани в новата ОСП
Вследствие на юнските жеги и липсата на валежи прогнозата за
добива от рапица в ЕС е сведена до 18,7 млн.т, в сравнение с
19,7 млн.т, очаквани допреди един месец и 20,06 млн.т –
2018/19
г.
През
миналата
седмица
водещото
в
бранша европейско аналитично издание Oil World (Хамбург)
излезе с още по-песимистична прогноза – само 17,5 млн.т. "Поранните надежди за подобряване на перспективите за новите
реколти в основните държави производителки на рапично семе
в ЕС не се материализираха заради необичайно сухите условия в
края на май и началото на юни", коментират от Oil World. Според
изданието, най-значимо ще е намалението на добивите от
рапица във Франция, Германия и Русия.

Поддържаме позицията си за запазване на политиката по
отношение на изключването на дребните земеделски стопани от
изискване за условност в новия програмен период. Условността
е важно да има необходимата гъвкавост, опростени изисквания
и възможност за адаптиране към местните потребности и
специфики. Това каза министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева по време на заседание на Съвета по
селско стопанство и рибарство, което се проведе в Брюксел.
„Моделът за прилагане на агроекологичните схеми се доказа
като ефективен инструмент за прилагане и изпълнение на
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политиката за опазване на околната среда и климата. Практиката
трябва да продължи, но и да позволява на държавите членки
гъвкавост при използване на определените за целта финансови
средства“, посочи министър Танева.
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Някои държави членки призоваха да имат възможност да
Източник:
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Комисар Хоган изрази загриженост във връзка с един такъв
подход: „Или ще бъдем амбициозни, или не. Като че ли не
вярвате, че е необходимо да подобрим набора от инструменти,
с който разполагаме.“
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консултативни съвети по животновъдство.
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Министър Танева: Прием по
подмярката за иновации ще има
през есента
Прием на заявления за подпомагане по подмярката за иновации
16.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ще има през есента. Това каза министърът на земеделието,
храните и горите Десислава Танева по време на блицконтрол в
Комисията по земеделие в парламента.

Целта е да се осъществява оперативна връзка и по-добра
комуникация между регионалните структури на Министерство
на земеделието, храните и горите, животновъдите и
производителите на плодове и зеленчуци по места. По време на
срещите се обсъждат актуални въпроси за сектора, включително
условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане
за животни, плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно
производство, включително и за инвестиционните мерки по
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020
година.
Източник: Национална селска мрежа

„Приемът по подмярката за иновации беше готов да бъде обявен,
но прецених, че има риск от пренасочване на средства към
консултантите, което е потенциална щета. Ето защо насоките за
кандидатстване по подмярката се преработват така, че да бъде
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ясно оказано, че университет със съответната акредитация
трябва да бъде партньор в тези групи. Надявам се, че до два
месеца, през есента, всичко ще бъде обявено.“, обясни министър
Танева.
Подмярка 16.1 е за „Подкрепа за сформиране и функциониране
на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за
иновации“ по Програмата за развитие на селските райони.
Максималната стойност на един проект е 450 хил. евро, целият
бюджет е 20 млн. евро. До края на месец юли министерството ще
публикува насоките за обществено обсъждане. То ще трае не
повече от три седмици и през август приемът ще бъде възможен.

Прибраната продукция се равнява на 26 927 тона, като в
сравнение с миналогодишната реколта тя е с над 17% по-слаба.
Намаление в прибраната продукция се забелязва и при доматите
и пипера, въпреки че брането им е все още на начален етап.
Отчита се обаче увеличение от 10% в средния добив при
доматите и над 25% при пиперите. В момента в страната има над
33,5 хил. дка, заети с домати, и над 26 хил. дка, засадени с пипер.

По график през есента ще бъде отворен също прием по мярката
за хидромелиорациите, посочи още министър Танева.
Източник: Агрозона

МЗХГ: Добивите от зеленчуци
бележат увеличение
Единствено при картофите данните сочат спад
По-високи са добивите на зеленчуковите култури на годишна
база с изключение на картофите, отчитат от Министерство на
земеделието, храните и горите (МЗХГ). По данни на ведомството
към момента при картофите се наблюдава 8% намаление в
средния добив от декар, като той се равнява на 1504 кг.
Засадените през тази година ранни картофи се оценяват на
101 866 дка, от които са реколтирани вече над 17,9 хил. дка.

Голям ръст аграрното министерство регистрира в отглеждането
на дини и пъпеши. При дините има ръст и в заетите площи на
годишна база – с около 5%, докато при пъпешите ръстът е с над
12,5%. От дините са реколтирани почти 10% от земята, заета с тях,
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като към момента статистиката сочи среден добив от 2213 кг от
дка, което е ръст с близо 44%. Годината ще е добра и за
пъпешите, тъй като от заетите над 17 хил. дка с културата
добивите сочат 698 кг от дка, което е ръст с близо 20%.
През тази година въпреки сериозните намаления в площите,
заети с градински и фуражен грах, добивите от двата вида
регистрират добри резултати. Към момента от градинския грах
са прибрани почти половината от площите, а увеличението в
добивите е с над 66%. От декар се берат по 1865 кг грах, сочи
статистиката на агроведомството. При фуражната култура
нарастването е с над 70%, като от декар се добиват средно по 286
кг.

Агроминистерството е предложило помощта чрез писмо до
агенцията за безопасност на храните. „Тук не става въпрос за
икономически важните вредители, но смятаме, че може да бъде
разширен обхватът на държавната помощ и тя да включва зимни
пръскания.“, уточни той. Друга мярка в помощ на сектора е
аграрното министерство да поеме част от акциза за горивата и тя
да се равнява на 157 лева, колкото за овощните насаждения. Като
слабост на сектора зам.-министър Маринов посочи ниската
степен на организираност, като е създадена само една група на
розопроизводители. „Има различни мерки и механизми, по които
може да получавате подпомагане.“, обърна се той към бизнеса и
допълни: „Няколко пъти сме водили разговори с г-жа Танева за
отваряне на мярка 9, с която да бъде подпомогнато създаването
на групи и организации в розопроизводството.“

Източник: Агрозона

МЗХГ предлага държавна помощ
за зимни пръскания в
насажденията с маслодайна роза
Розопроизводителите може да получат държавна помощ и за
зимни пръскания, ако бъде прието съответното предложение на
зам.-министъра на земеделието, храните и горите Чавдар
Маринов. По време на заседание на Комисията по земеделие в
парламента, на която присъстваха розопроизводители и
розопреработватели, той представи новите мерки, които
предлага
да
бъдат
предприети
в
подкрепа
на
розопроизводството.
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„При нас идват протоколите от областните консултативни съвети
в цялата страна. Виждаме, че се интересувате от обвързаното
подпомагане. На този етап то е само за плодове и зеленчуци. Това
би могло и е необходимо да бъде въведено, но е възможно от
следващия програмен период на Общата селскостопанска
политика.“, посочи Чавдар Маринов.
Източник: Агрозона

Учредиха консултативен съвет за
плодове и зеленчуци в Перник

Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци се учреди
в Перник. Организацията ще обсъжда и ще търси решение на
проблемите на местните производители.
Да се проверяват за остатъчни пестициди плодовете и
зеленчуците, внасяни от трети страни, настояха стопаните по
време на учредителното събрание. По думите им на нашия пазар
влизат продукти, третирани със свободни пестициди, забранени
в ЕС, които са много по-евтини. Така вносни плодове и зеленчуци
поставят в неконкурентна среда българските производители.
Стопаните от Пернишкия регион настояха да се въведат квоти за
внос на плодове и зеленчуци, съобразени с реализацията на
продукцията на българските производители.
На срещата бе подкрепено и предложение за създаване на
публичен регистър на производителите на плодове и зеленчуци.
Това ще подпомогне и държавата в процеса на контрол, и самите
производители, на които достъпът до пазара ще бъде улеснен,
смятат местните земеделци. Те настояха още да се върне
обвързаната подкрепа във всички форми при директните
плащания към дребни производители.
Източник: Агрозона
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Festival in the Nature 2019

До миналата година двата фестивала oставят следи на различни
локации, но сега Where We At се мести от морето в подножието на
Стара планина, където с Festival In The Nature се събират в местността
Барите.Барите се намира на 36 км северозападно от гр. Варна, в гората
на с. Чернево. Простира се на 18 дка на 160 м надморска височина.

Wine Fest Sozopol – фестивал на
виното – Дионисиеви дни
Созопол

Фестивала на Виното– Дионисиеви дни,гр. Созопол се провежда за
поредна година.Фестивалът се провежда под личния патронаж на
кмета на Созопол и с любезното съдействие на Община Созопол.
Включен е и в културния календар на община Созопол.
Входът за всички събития е свободен.
Кога: 18-20 юли
Къде: Амфитеатъра Созопол

Кога: 18-22 юли
Къде: местност Барите
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Национален фолклорен събор
„Рожен“ 2019

Фестивал на плъстите – с. Труд

Рожен и Родопите отново ще обединят нацията и ще се превърнат в
туптящото сърце на България тази година!
От 19-ти до 21-ри юли българи от цялата страна и от чужбина ще си
дадат среща на поредното издание на Събора на народното
творчество и животновъдство „Рожен“.
Съборът и през 2019-та ще съчетае етнокултурния аспект на събитието
с животновъдството, което е изконен родопски поминък и е в основата
на народната култура, фолклора и занаятите.
Роженските поляни отново ще бъдат
големия трибагреник от над 8000 кв.м.!

украсени

с

най-

Фестивалът съхранява традициите и колорита на плъстенето
(изработка на различни изделия от нетъкана вълна). Ще има
демонстрации и работилници за деца и възрастни за изработка
на плъсти, изпълнения на фолклорни състави и кулинарна
изложба. Победителите в Национален конкурс за детско
творчество по плъсти ще бъдат наградени.
Проект на НЧ „Светлина – 1929“ с. Труд, Фондация „Евроразвитие
2007“, кметство с.Труд.

Кога: 19-21 юли

Кога: 20 юли

Къде: Роженски поляни

Къде: с.Труд
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IV Фолклорен фестивал на сусама
2019, с. Доситеево

Празник на Народните обичаи и
автентичната носия, Рибарица

Фестивалът
представя
фолклорни
състави от цяла
България.
Посетителите
имат възможност
да видят как се
засява и преработва сусам и да опитат приготвени на място
сусамени кулинарни изделия.

Ще се проведе кулинарен базар, в който ще се предостави
възможност на хората от селото и другите населени места да
покажат също и ръчно изработени от тях изделия и традиционни
занаяти.

Поредното
издание
на
фестивала
„Празник
на
народния обичай
и автентичната
носия“ в село
Рибарица ще се
проведе отново в историческата местност „Костина“. Танцови и
певчески състави от цяла България се събират на лобното място
на Георги Бенковски. Целта на фестивала е популяризиране на
българските обичаи и традиции чрез представяне на танци,
песни и чрез специално дефиле на участници с носии от
различни райони, изработени от майстори занаятчии. Село
Рибарица е пазител на автентичния български фолклор и
инициатор на празника. Разположено сред чудната природа на
Стара планина, мястото е уникално по своята красота и
предразполага всички туристи да се насладят и докоснат до бита
и фолклора на българина на фона на дивната природа, която
заобикаля китното селце.

Кога: 20 – 21 юли

Кога: 20 – 21 юли

Къде: с.Доситеево

Къде: местност „Костина“ ,Рибарица

Фестивалът е с конкурсен характер, ще бъдат раздадени медали,
плакети и грамоти на певчески групи, индивидуални
изпълнители, народни обичаи, танцови групи, танцови
ансамбли.
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