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БРЮКСЕЛ↓
Борбата с климатичната криза
изисква радикална реформа в
земеделието
В навечерието на 50-ата сесия на Междуправителствения панел
по изменението на климата (IPCC), на който трябва да бъде
одобрен Специалният доклад за изменението на климата и
земята, от международната организация Фонд на дивата
природа WWF алармират, че без радикална трансформация в
начина, по който използваме земята, няма как да предотвратим
настъпващата климатична криза.

дейности върху планетата. Документът ще даде препоръки за
реформи в земеделските практики, които да спомогнат за
ограничаване на емисиите парникови газове.
„Добрият избор как да използваме почвите е от ключово
значение за справяне с климатичната криза. Трябва да видим
бърза и рязка промяна в земеделския сектор, както и сериозни
съкращения на емисиите, отделяни при изгаряне на изкопаеми
горива. Само така ще успеем да постигнем целта на Парижкото
споразумение и да задържим покачването на глобалните
температури на равнище до 1.5 градуса по Целзий“, коментира
д-р Стивън Корнелиус, главен съветник на WWF по въпросите за
изменението на климата.
Над една четвърт от заложените действия за климата до 2030 г.
са свързани със земята – от борба с намаляване на емисиите,
предизвикани от обезлесяването и деградацията на горите, до
подобряване на селскостопанските практики. Потенциалът им
обаче е много по-голям.

Подсекторите в земеделието допринасят за около една четвърт
от глобалните емисии на парникови газове. Основният им
произход е от използването на торове и гориво за обработка на
почвите, опакови за пакетиране и охлаждане на готовата
продукция, както и от отпадъчни и разлагащи се продукти от
животновъдството. Освен това при оран се отделя огромно
количество въглероден диоксид (СО2), складиран в земята –
нещо, което към момента не е включено в оценката за
отделяните от сектора вредни емисии.

Безорното земеделие може да доведе до спад на емисиите в
сектора с над 50 %. В тази връзка WWF призовава държавите да
приемат интегриран подход за справяне с въглеродните емисии
в земеделието и подкрепя всички практики, които водят до
увеличаване на почвеното благородие и опазване на
биоразнообразието.

На 8 август Междуправителственият панел ще публикува своя
доклад за връзката между земята и климатичните промени,
който е поредният специализиран труд на глобалната научна
общност, доказващ огромното въздействие на човешките

България също трябва да поеме своята отговорност в глобалната
борба с климатичните промени. На първо място трябва да се
откажем от плановете си за увеличаване използването на дърва
за огрев за локално отопление с 44 % до 2030 г. без критерии за
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устойчивост. Това би изправило пред сериозен риск нашите гори
във времена, когато ще имаме огромна нужда от устойчиви на
климатичната криза горски екосистеми. Освен това трябва
постепенно да се откажем от въглищата и да увеличим дела си
на ВЕИ в производството на електроенергия.

Моментните нива на експлоатация на земята са много високи.
Обичайният бизнес модел вече не е вариант и ако не го
променим, натискът върху екосистемите само ще се увеличава,
предупреждават експертите на WWF. Стъпка в посока устойчиво
управление на земята би била от решаващо значение за климата.
Освен това тя би допринесла и за постигането на други
обществени и природозащитни цели като ограничаване на
изчезването на биоразнообразие и подсигуряване на
продоволствена сигурност.
Специален доклад за изменението на климата, опустиняването,
деградацията на земята, устойчивото управление на земята,
продоволствената сигурност и потоците на парникови газове в
земните екосистеми.
Изтчоник: Sinor.BG

„Окрупняването на земеделския сектор у нас, производството на
монокултури и използването на повече горива и торове през
последните десет години доведе до 25-процентно увеличение
на емисиите от този сектор“, коментира Георги Стефанов,
ръководител практика „Климат и Енергия“ във WWF България.
„Най-лошото обаче е, че нивата на хумус в българските почви
отново спадат, а от там и почвеното благородие, което
земеделските производители компенсират с повече торове и
обработка. Така се получава порочен кръг, който унищожава
биоразнообразието, причинява опустиняване на почвите и води
до обезлюдяване на селските региони.“

Еврокомисар призова въпросът с
чумата по свинете да не се
политизира
Необходими са засилени мерки за биологична сигурност,
информиране
на
обществеността,
интензивно
сътрудничество на всички нива, категоричен е Витянис
Андрюкайтис
Ситуацията с чумата в България е много сериозна и аз
призовавам въпросът да не се политизира. Това заяви
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европейският комисар по здравеопазване и безопасност на
храните Витянис Андрюкайтис, който днес се срещна с
българския министър на земеделието Десислава Танева.

„Подкрепа и компенсация ще има само за големите
свинекомплекси, но предвид това, че хората са участвали в
борбата с чумата, като доброволно ликвидираха свинете в
личните си стопанства, предлагаме план за подкрепа на тези
стопани, за изграждане на биосигурност в техните ферми,
независимо от това колко са големи“, посочи Витянис
Андрюкайтис пред БНТ.
Еврокомисарят определи като полезна срещата с Десислава
Танева днес.
„Необходими са засилени мерки за биологична сигурност,
информиране на обществеността, интензивно сътрудничество
на всички нива“, написа той в Туитър и изрази готовността на ЕС
за подкрепа.
Източник: Агрозона

Двамата обсъдиха ситуацията с африканската чума у нас и
взетите мерки за справяне. Стана ясно, че страната ни ще получи
2,9 млн. евро помощ за спешни мерки, както и 11 млн. за
компенсации за вече ликвидирани огнища на чумата в
свинекомплексите.
Именно подкрепата за хората бе сред основните теми на
разговор между еврокомисаря и българския министър.

От 21 септември ще има одит на
ЕК за прилагане на мерките за
свинската чума
От 21-ви септември до 3-ти октомври ще има одит от
Европейската комисия по отношение на мерките, които
прилагаме за африканската чума по свинете. Това стана ясно
днес от думите на земеделският министър Десислава Танева
пред националното радио.
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„Нямам
притеснения
по отношение
на това, че
мерките могат
да
бъдат
отречени, по
простата
причина
че
плановете, по
които
се
прилагат тези
мерки, са одобрени от Комисията. Експертите, които бяха на
посещение при нас, промениха плана по отношение на дивата
свиня и там променихме мерките, които се прилагат. Има
Европейска пътна карта за борба с АЧС на дива свиня и, на
практика, тези мерки ни бяха наложени – по отношение на
определяне на 200 квадратни километра инфектирана зона
около установен случай, забрана за всякакви дейности в тези
инфектирани зони, изключително и само претърсване за умрели
трупове в рамките на два месеца, докато територията, на
практика, се установи, че е чиста….“, каза министър Танева.

Свинското поскъпна в Европа с
над 30%
От началото на годината цените на свинското месо във Франция
и Испания са скочили с 30%. Средната пазарна цена във Франция
до 18 юли достигна 1,563 евро за килограм, докато през
февруари бе 1,228 евро, заяви Филип Мюлерой, директор на
френския отдел на Genesus Inc. Анализаторите очакват цените да
продължат да се повишават през втората половина на 2019 г.
Според експертите в бранша основната причина за бързия
растеж на пазара на ЕС е увеличаването на търсенето на свинско
месо в азиатските страни, засегнати от африканска чума по
свинете. Преди всичко става въпрос за рязко увеличение на
вноса от Китай, който е скочил с 62% през юли.

„Не можем да развалим нещо, което вече е направено. Ние само
трябва да правим още и то много повече“, заяви Танева относно
оградата по границата с Румъния, която трябва да предпазва
страната ни от нахлуването на заразени диви свине.
Източник: Агрозона
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Европейските производители и износители са доволни.
Доставчиците на свинско месо се възползват още и от факта, че
има търговска война между Китай и САЩ, а Канада също не се
харесва на китайските власти.
Според публикуваните статистически данни през май 2019 г. ЕС
е увеличил износа на свинско месо с 31% до 218 хиляди тона,
44% от този обем (96 хиляди тона) е изпратен в Китай, като тази
цифра представлява увеличение от 88%.
Износът на странични продукти от свинско месо през май
нараства с 19% до 112 хиляди тона. В парично изражение това е
ръст от 46% или 149,4 милиона евро.
През май се наблюдава и увеличение на износа на свинско месо
за Япония (+ 18%), Австралия (+ 40%) и Южна Корея (+ 15%).
Износът от САЩ намалява с 36% (4,2 хил. Тона).
Източник: Агрозона

У НАС ↓
ДФЗ финансира инвестициите на
880 млади фермери
ДФ „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта,
подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за
млади земеделски
стопани” от ПРСР 20142020 г. Те попадат в 100
процентовия бюджет по
подмярката, за чиито
прием бяха
разпределени 22 000
000 евро (43 027 600
лв.). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро.
Новото ръководството на ДФЗ – РА, в лицето на Васил Грудев,
съвместно с работещия екип по подмярка 6.1, положиха максимални
усилия и само за три седмици одобряването на проектите на младите
фермери приключи.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма до всички 880
кандидати, с които ги кани да подпишат договорите си по ПРСР
2014-2020. Техните проекти са получили до 40,36 точки ранкинг
и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.
Интересът на младите хора към финансовата подкрепа, насочена
към създаването или модернизирането на жизнеспособни и
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устойчиви земеделски стопанства, беше огромен. В рамките на
приема през ИСУН бяха подадени 1 837 заявления, с обща
стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв.
От тях отпаднаха 178 проекта поради дублиране на
бенефициентите.
Назначена комисия разгледа оставащите 1 659 предложения, на
стойност 41 475 000 евро. От тях, след извършена предварителна
оценка, останаха 1 146 проекта. Всички бяха проверени на място
– част от процедурата за оценка на административно
съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената
субсидия за тях възлиза на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.),
което представлява 130 % от разпределения бюджет за приема.

Министър Танева: Помощта от ЕК
е достатъчна за почистване на
стопанствата и изграждане на
биосигурност

До последния етап – за техническа и финансова оценка стигнаха
1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия
бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат
финансиране по ПРСР 2014-2020 г.
Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат
договорени на по-късен етап. Екипите на МЗХГ и на ДФЗ – РА в
момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през
септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим
за тяхното финансово обезпечаване.
В съответствие на политиката на ДФЗ – РА за публичност и
прозрачност, всички сключени договори с младите фермери по
подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на интернет страницата на
институцията.

Помощта, която стопаните ще получат за почистване на
дворовете си след АЧС, е напълно достатъчна за да почистят,
дезинфекцират и репопулират стопанствата тип „заден двор“,
включително да изградят биосигурност в тези дворове с цел да

Източник: ДФЗ
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намалим щетите от този вирус. Това каза Десислава Танева,
министър на земеделието, храните и горите пред БНТ.
Трябва да е ясно, че стопаните ще получат помощ от 300 лв. за
прочистен двор, уточни министър Танева и посочи, че
усвояването на домашно отглежданите свине в 20
километровите санитарни зони е достигнало до 95%.
Включително в точки, където имаше протести има разбиране
относно ситуацията. „На практика хората са разбрали, че
усвояват месото за себе си, а ако дойде заразата, това месо се
погребва и унищожава.“,напомни тя.
Ръководството на Министерство на земеделието, храните и
горите ще се срещне днес с областните управители от страната и
представители на сдружението на общините. Те ще обсъдят
актуалната обстановка в страната за ограничаване на
заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). На срещата ще
участват представители на Българска агенция по безопасност на
храните (БАБХ), както и Център за оценка на риска по
хранителната верига (ЦОРХВ).
Мястото на провеждане е в сградата на Областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ – Велико Търново на адрес ул.
„Никола Габровски“ №71, град Велико Търново.
Източник: Агрозона

Правят проверки на физическите
блокове на терен

На завишен контрол подлежат площите с плодове и зеленчуци
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира
специализирани теренни проверки на физически блокове, с цел
обновяване на данните в Системата за идентификация на
земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2019, съобщават от
ведомството. Обхождането се предвижда да приключи на 1
октомври. Целта на проверките е да се разбере дали площите
във физическите блокове, включително и тези, заявени извън
обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за
Кампания 2019 г., отговарят на условията за подпомагане
съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за
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допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и
мерки за плащане на площ, казват експертите. По този начин ще
се определят и актуализират границите на физическите блокове,
както и начинът им на трайно ползване.

Качеството на новата реколта
пшеница е много добро

Теренните проверки ще започнат от местата без АЧС и тези, в
които са приключили мерките за дезинфекция и огнищата са
ликвидирани.
През тази година на завишен контрол подлежат физическите
блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци, включително тези, при
които към момента на заявяване, посочената култура не
отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.
Специалистите от Областните дирекции „Земеделие” могат да
правят проверките дори и без присъствието на земеделските
стопани, но въпреки това ще информират и кметовете по места,
и стопаните. Информация кога и къде ще бъдат правени, могат
да бъдат намерени на интернет страниците на Областните
дирекции „Земеделие”, и всички общински служби по
земеделие в областта.
С теренните проверки и след дешифриране
ортофото карта от новото самолетно/сателитно
бъде определен обхвата на специализирания
допустими за подпомагане“ за кампания 2019
експертите.
Източник: Агрозона

на Цифровата
заснемане, ще
слой „Площи,
г., казват още

Качеството на ожънатото в страната пшеница през 2019 г. е
много добро в сравнение с 2018 г. Има достатъчно за
производство на хубав хляб. 47,8% от прибраната пшеница към
момента се отнася към групи 1, 2 и 2Б. Това каза Красимир
Аврамов, член на Консултативния съвет по зърното по време на
заседание в Министерство на земеделието, храните и горите.
От взетите близо 430 проби от партиди от близо 800 000 тона в
Централната лаборатория за окачествяване на зърното
показанията са, че близо половината количество, или общо 47.8
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% от добитото зърно е с високи хлебопекарни качества, при 15,75
% за реколта 2018 г. 41,70% от зърното е Втора Б група, като за
сравнение – през миналата година този процент е бил едва 16,10
%. В трета група, която се ползва предимно за фуражни цели, сега
попадат 52,20% при 78,6% за миналата година.
Добре е договорите за износ на пшеница, които ще сключват
производителите, да бъдат не за фуражна пшеница, а за
пшеница с добри хлебопекарни качества, посочи Красимир
Аврамов.
Източник: Агрозона

цел да улеснят земеделските стопани при доказване
реализацията на животните по схемите за обвързано
подпомагане за месодайни животни. Реализацията на
животните за целите на директните плащания трябва да е
придружена от Ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване на животни, когато се касае за реализация на живи
животни в границите на страната. Изискват се и сертификат за
вътрешна търговия е ЕС и/или Сертификат за здравословно
състояние при износ, когато реализацията на живи животни е
извършена извън границите на страната, както и счетоводни
документи.

Изготвени са указания към
земеделските стопани, които
доказват реализация на животни
по схемите за обвързано
подпомагане
Изготвени са указания към земеделските стопани, които
доказват реализация на животни по схемите за обвързано
подпомагане за Кампания 2019. Изискванията се прилагат за
първи път и се отнасят за Схемите за обвързано подпомагане за
месодайни крави и/или юници (СМКЮ), за обвързано
подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол
(ЕЖСК-месо) и за обвързано подпомагане за овце-майки и козимайки под селекционен контрол (ДПЖСК). Тези указания имат за
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Документите за доказване на реализираните на пазара животни
трябва да са издадени в периода от 1 октомври 2018 г. до 30
септември 2019 г. Те трябва да бъдат представени в срок от 5 до
31
октомври
2019
г.
в
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.
В системата на БАБХ–ВЕТИС, движението на животните в
съответствие
с
издаденото
ветеринарномедицинско
свидетелство, трябва да е със статус „завършен“, а статусът на
придвижените животни трябва да е „пристигнало“, за да бъде
зачетена реализацията. Незавършени движения на животни във
ВЕТИС, независимо от това дали са придружени от счетоводни
документи и номер на ветеринарномедицинско свидетелство
или сертификат, няма да се считат за валидна реализация.
Срокът,
в
който
животните, заявени по схемите за подпомагане, следва да
останат в стопанството за Кампания 2019 е 05.09.2019 г.
включително за животните, заявени за обвързано подпомагане
по схемите (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК). За животните, заявени
по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или
кози-майки (ПНДЖ 3) срокът е 25.09.2019 г. включително.
Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. животни от същия
вид на допустимо за подпомагане животно по схемата, а за тези
под селекционен контрол е 0,25 бр. За ДПЖСК изискванията се
различават в зависимост от заявената порода .
Източник: Агрозона
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Национален фолклорен съборнадпяване „Карандила пее“
Националният
събор-надпяване
„Карандила пее“
се
състои
в
местността
Карандила
край Сливен.
Целта на събора е
популяризиране на народната песен, изява на пенсионерите от
община Сливен и страната, както и да се предаде фолклорното
наследство на младите хора.
В надпяването се включват пенсионери от различни краища на
страната, които се представят с по три изпълнения. Участват
състави и индивидуални изпълнители от областите Казанлък,
Стара Загора, общините Елена, Твърдица и др.
Кога: 5 август
Къде: местност“Карандила“, Сливен

Летни фолклорни празници „С
Копривщица в сърцето“

Всяка година през месец август общината и читалището
на Копривщица организират фолклорни празници “С Копривщица в
сърцето” в двора на старото училище на града. Във фолклорната
програма участват самодейни състави и изпълнители от страната.
Ежегодно се номинира лице на Копривщица- млад и талантлив
изпълнител.
Кога: 10-11 август
Къде: Площад „20-ти април“, Старото училище на Копривщица
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V Национален фолклорен събор
„На Белица на хорото“ 2019
Национален фолклорен събор „На
Белица на хорото“ се провежда за
пета поредна година на 10 август.
Съборът представя самобитността на
българския фолклор и колоритността
на националните костюми.
Целта на празника „На Белица на
хорото“ е да издири, обогати,
популяризира и съхрани българския
фолклор. Да се представи пъстротата на българското фолклорно
изкуство и да се предаде живото духовно културно наследство
на българина. Да утвърди присъствието на фолклорното
танцово и музикално наследство в съвременния живот и да
представи възможност за изява на колективи от цялата страна.

ІІІ Национален фестивал на
народни оркестри „Фолкстраж“
2019
За трета поредна година
се провежда Фестивал на
народните
оргестри
„Фолкстраж“, който се
провежда тази година
преди
празника
на
Стражица. Първите две
години се организира
през октомври, но новата му дата е свързана с 50-годишнината
от обявяването на Стражица за град.

Кога: 10 август

Фестивалът е с конкурсен характер и в него участват оркестри за
народна музика от цялата страна. Връчват се парични награди,
като има индивидуални награди и за оркестри.

Къде: с.Белица

Кога: 10 август
Къде: център на Стражица
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