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БРЮКСЕЛ↓
България също иска да плаща
авансово по директните схеми
след 16 октомври

директни плащания и някои мерки за развитие на селските
райони за 2019 г. Проектът се разработва въз на основата на
искания от страна на държави-членки, при които има тежки
климатични условия, засягащи земеделската дейност,
съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите.
Идеята е авансови плащания да могат да се правят след 16
октомври в годината на заявяване. Те ще бъдат само по схеми за
подкрепа, по които Разплащателната агенция е приключила
всички проверки.
Това беше обсъдено на заседание на Смесения комитет по
директни плащания и РСР към Европейската комисия, проведено
в Брюксел на 28 август, като държавите-членки на ЕС
единодушно подкрепиха проекта.
Държавите-членки се съгласиха вчера с поредица от мерки за
подкрепа, предложени от Комисията, за да облекчат
финансовите затруднения, с които се сблъскват фермерите
поради лошите условия, и да увеличат наличността на фуражи за
животни.

България поиска да бъде включена в проект на регламент
Европейската комисия за предоставяне възможност
определени държави-членки на Европейския съюз (ЕС)
изплатят завишен размер авансови плащания по схеми

на
на
да
за

Комисарят по земеделието и селските райони Фил Хоган
коментира: „От началото на екстремните климатични събития
следим отблизо ситуацията и сме готови да подкрепим нашите
фермери. Комисията беше в тесен контакт с всички държавичленки през целия период и ние реагирахме бързо при
необходимост. Тези мерки трябва да облекчат финансово
европейските фермери и да ги предпазят от недостиг на фураж
за добитъка им. “
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Действията, за които държавите-членки се договориха вчера
включват възможността за по-високи авансови плащания и
няколко изключителни дерогации относно правилата за
екологизиране. Засегнатите земеделски производители ще
могат да получават по-висок процент от плащанията си по
Общата селскостопанска политика (ОСП), за да подобрят
паричния си поток. Това включва:



Изплащане до 70% от техните директни плащания към
средата на октомври;
И получаване на 85% от плащанията за развитие на
селските райони веднага след официалното приемане на
пакета от мерки в началото на септември.

бизнес модели в модели, които ограничават отпадъците до
минимум, носят ползи за околната среда и за икономиката.
18 избрани МСП ще бъдат поканени в тримесечна програма и ще
имат възможност да имат подкрепата на професионалисти и
експерти с дългогодишен опит в подготовката на проекти, които
ще им помогнат да направят проектите и започнат
трансформацията.

Източник: Агрозона

ЕК стимулира МСП от Европа
да прилагат модела на
кръговата икономика
От 1 август до 31 октомври има отворен прием за проекти на
Малки и средни предприятия (МСП) от Европа с идеи да развиват
бизнес в сферата на кръговата икономика.
Програмата C-VoUCHER предвижда да отпусне по 15 000 евро на
МСП, които развият реални планове за бизнес в концепцията на
Кръговата икономика. Целта е да се преобразят стандартните

Процедурата е отворена за МСП, активни в сферата на
здравеопазването, водния сектор, текстилния, земеделския и
хранително-вкусовия сектор, които искат да подготвят планове
за трансформация на своя бизнес от стандартния начин на
функциониране към устойчивия бизнес модел на кръговата
икономика. Малките и средни предприятия, които се включат ще
бъде насърчени да създадат иновативни решения.
C-VoUCHER
е
първата
общоевропейска
инициатива,
финансирана от Европейската комисия, насочена към
приемането на концепцията на кръговата икономика за
трансформиране на линейните модели за стойността, за които е
важна на първо място икономическата полза. Кръговата
икономика добавя стойност и дава приоритет на ограничаването
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на отпадъците, опазване на околната среда, намаляване на
климатичните промени, социалната ангажираност.
Инициативата C-VoUCHER планира да подкрепи 66 Малки и
средни предприятия по пътя на тяхната трансформация към
кръгова икономика. Програмата ще подкрепи МСП от Европа с
общо 4,2 млн. евро, от които 1,4 млн. евро ще бъдат директни
ваучери за компании (които да се изразходват директно във
внедряване на технологиите) и 2,8 млн. евро са за съпътстващи
услуги.

ЕК прие мерки за подпомагане
на стопаните за последиците от
сушата

24 Малки и средни предприятия ще получат достъп до Circularity
Program- програма акселератор, която ще протече в рамките на
9 месеца и предвижда над 60 000 евро за предприятие, както и
специалната подкрепа на най-високо ниво бизнес
професионалисти (ментори), които ще ги напътстват да изградят
нови решения за кръгова икономика.
Други 42 МСП ще бъдат избрани за Value Chain Replication
Program като ще получат 15 000 евро да създадат планове за
реализиране на модели за кръгова икономика. Тази програма
ще бъде с продължителност 3 месеца.
Проектът C-VoUCHER ще привлече 6 млн. евро допълнително
финансиране за избрани МСП.
Как може да се включите сега и плановете за отваряне на още
процедури може да проследите директно в сайта на
инициативата.
Източник: ruralnet.bg

Държавите членки на Европейския съюз постигнаха съгласие
относно редица мерки за подкрепа, предложени от
Европейската комисия и целящи облекчаване на финансовите
затруднения, изпитвани от земеделските стопани вследствие на
неблагоприятни климатични условия, както и подобряване на
наличностите от фуражи за животните.
Като първа стъпка, в рамките на мерките за подкрепа
засегнатите земеделски стопани ще могат да получат по-висок от
обичайно полагащия им се процент от плащанията по линия на
Общата селскостопанска политика. Чрез тези плащания ще се
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осигурят повече финансови ресурси за земеделските стопани,
които ще получат до 70 % от преките плащания, считано от
средата на октомври, и 85 % от плащанията за развитие на
селските райони, веднага щом решението бъде прието.
Второ, тези мерки позволяват дерогации от някои от правилата
за екологизиране, като целта е да се подобрят наличностите от
фуражи.
След днешното гласуване пакетът следва да бъде официално
приет в началото на септември. Комисията продължава да е в
контакт с всички държави членки във връзка с последиците от
сушата.
Източник: Агрозона

ЕК поиска пълна забрана на
оловото в мунициите
По-малко олово във всички боеприпаси поиска
Европейската комисия
Оловото в риболовните тежести също е включено в заявката. В
писмото на ЕК също така се изисква от Европейската агенция по
химикалите (ECHA) да направи оценка на въпросите, свързани с
хуманното отношение към животните, потенциалните злополуки
с ловците, използващи оловни боеприпаси и неговите
алтернативи, съобщава БГ Лов.
Очаква се агенцията да публикува досието в своя „Регистър на
намеренията“ през следващите месеци. След това се изисква
ECHA да подготви предложението за ограничение на оловото в

рамките на 12 месеца.
Ако предложението
препоръча
необходимостта от понататъшни действия,
агенцията ще започне
да
подготвя
ограничение за всички
оловни боеприпаси.
На този етап ще има
консултации със съответните заинтересовани страни,
включително Европейската ловна организация FACE, който също
участва в комисиите за вземане на решения на агенцията по
химикалите.
Въпреки че FACE подкрепя постепенното ограничаване на
оловни изстрели над влажни зони, организацията не е съгласна
с общите забрани за олово в боеприпасите. От гледна точка на
FACE, всички други мерки извън отстрела на олово над влажните
зони трябва да са пропорционални на демонстрираните рискове
за популациите от диви животни и човешкото здраве чрез
консумация на дивеч (като се вземат предвид мерките за
управление на риска).
Искането идва в интересен момент, когато се работи по
разработването на общоевропейско ограничение за постепенно
премахване на използването на оловни изстрели над влажните
зони. Това от своя страна доведе до неудовлетвореност в
ловната общност.
Източник: Агрозона
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У НАС ↓
Септември отварят нов прием по
мярка 1.7 от Морската програма

Допустими кандидати са физически и юридически лица, които
притежават валидно разрешително за стопански риболов,
удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми и специално разрешително за
улов на квотирани видове риба.
По време на срещата Управляващият орган на ПМДР 2014 – 2020
презентира и другите отворени в момента приеми по
програмата – Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в
аквакултурите“, Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от
риболов и аквакултури“, Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“,
Мерки от стратегиите за развитие на местна инициативна
рибарска група „Варна, Район Аспарухово – Белослав –
Аксаково“ и на местна инициативна рибарска група „Български
Черноморски сговор Бяла – Долни Чифлик – Аврен“.
На срещата бяха поканени заинтересовани страни, местни
рибарски инициативни групи и представители на община Варна.
Участие взеха и представители на Управляващия орган на ПМДР
и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Септември месец предтои да бъде отворен нов, четвърти прием
по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и
използване на нежелания улов“ на Програмата по Морско дело
и рибарство 2014 – 2020. Бюджетът по мярката ще бъде над 1,8
милиона лева, обяви заместник-министърът на земеделието,
храните и горите Лозана Василева на информационна среща по
ПМДР 2014-2020 г. Рибарите ще могат да кандидатстват за
инвестиции, които да водят до повишаване качеството на
продуктите от риболов.

Събитието е част от информационната кампания по програмата,
която предвижда 12 информационни срещи със заинтересовани
страни в цялата страна.
Източник: Агрозона
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От 1 септември започва пробното
преброяване на земеделските
стопанства в страната
От 1 септември 2019
г., започва пробното
преброяване
на
близо 3000 различни
по
размер
и
специализация
земеделски
стопанства
в
страната.
Земеделските
стопани ще имат възможността да въвеждат онлайн данните си
сами до 10 септември включително. От 11 септември до 11
октомври 2019 г. сведенията ще се събират чрез интервю,
проведено от анкетьори или от експерти по агростатистика
от 28-те Областни дирекции „Земеделие“.
След приемането на страната ни в ЕС това ще бъде трето
преброяване, което има за цел да се видят производствените
методи, мерките за развитие на селските райони и
агроекологичните показатели.
Във всяка област в пробното преброяване ще участва поне по
един анкетьор, който ще проведе интервюта с различен брой
стопанства. Останалите анкети на включените в списъка

земеделски стопанства ще бъдат проведени от експертите по
агростатистика от Областните дирекции „Земеделие“.
В инфектираните с Африканска чума по свинете (АЧС) зони ще
бъде приложен различен подход. В местата на обявена
епидемия стопаните няма да бъдат посещавани на място за
осъществяване на пробното преброяване. Интервютата ще се
провеждат извън санитарните зони на стопанствата, като
възможен вариант е земеделските стопани или техни
представители да бъдат поканени в Областните дирекции
„Земеделие“ (ОДЗ), Общинските служби по земеделие (ОСЗ) или
административна сграда в населеното място за попълване на
данните.
В пробното преброяване са включени общо 68 малки и големи
населени места, най-малко по две от всяка административна
област. Целта е да се проверят в реални условия организацията,
провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн
въвеждането на индивидуалните данни. Те ще даде насоки и ще
покажат местата, на които анкетьорите и експертите трябва да
насочат вниманието си при събирането на информацията при
осъществяването на официалното преброяване през 2020
година. Финансирането на преброяването ще бъде осъществено
основно с европейски средства. Европейските средства са до
75% от общия размер на разходите за преброяването.
Официалното преброяване ще се проведе в периода от 1
септември 2020 г. до 18 декември 2020 г.
Източник: МЗХГ
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След заплахата от санкции вече е
готова наредбата за вписването
на защитените продукти в
регистрите на ЕС

географски означения и традиционно специфичен характер, за
контрол на съответствието с продуктовата спецификация и за
водене на регистри на производителите и контролиращите лица
и е обнародвана в днешния брой на „Държавен вестник“. С нея
се отменя досега прилаганата наредба от 2007 г.
Според нея производителите на земеделски продукти и храни
със защитени географски означения, които са членове на група
производители, подала заявление за вписване, се вписват
служебно в регистъра. При индивидуалното кандидатстване от
отделни фермери вписването става по реда на евродирективите.
Министерството на земеделието проверява допустимостта на
исканията, като администрацията е длъжна да не оповестява
данни от документацията за продуктите, които ще бъдат
регистрирани.
Докато излезе окончателното решение за вписване на
наименованията в регистър, може да се издаде документ за
временна защита на тези имена.

След като се разбра, че досега вписаните защити в българското
Патентно ведомство на храните с географски означения и
традиционно-специфичен характер не важат, докато не бъдат
отразени и в регистрите на Европейската комисия,
администрацията ни обнародва новата наредба. Тя урежда реда
за подготовка и представяне на искания до Европейската
комисия за земеделските продукти и храни със защитени

Характерното е, че с процедурата се доказва, че даденият
продукт се произвежда от години в посочената географска
област, че продължава да неговото производство под дадената
марка и че живите животни, месото или млякото, влагани като
суровини, произхождат от посочената географска област.
Източник: Sinor.bg
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Министър Танева: През
последните две седмици няма
регистрирано огнище на АЧС
при домашни свине
„През последните
две седмици няма
регистрирано
огнище
на
Африканска чума по
свинете
при
домашни прасета. За
целия месец август са регистрирани 5 огнища, а за сравнение
през месец юли те бяха 28.“ Това съобщи министърът на
земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на
брифинг след заседание на Министерски съвет. Тя подчерта, че
е очевидна тенденцията на рязък спад на разпространение на
АЧС в личните стопанства.
Министър Танева посочи, че на днешното си заседание МС е
издало постановление, съгласно което се отпускат 28 мнл.
лв. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения,
компенсации и покриване на всички разходи, които са свързани

с прилагане на мерките за борба с АЧС от страна на Българската
агенция за безопасност на храните. „Тези средства са част от
общо прогнозни разходи в размер на близо 23 млн. евро, които
са поискани и представени на Европейската комисия на 14
август. След одитни проверки, те ще бъдат съфинансирани от ЕК,
като очакваме това да е в размер на 75%“, обясни
министърът. Тя припомни, че всички мерки, които прилагат
ветеринарните власти са разписани в Стратегия за борба с АЧС на
ЕС
от
2015
г.
„След 1 септември БАБХ ще започне изплащането средствата за
извършване на дезинфекция в личните стопанства. Стопаните,
които доброволно усвоиха месото от прасетата, ще получат по
300 лева на двор. Изплащането ще става съгласно утвърдените
списъци от Областните епизоотични комисии“, обясни министър
Танева.
По отношение на разпространението на заболяването сред
дивите свине, Десислава Танева коментира, че има 52 случая.
Към настоящия момент са обявени 43 инфектирани зони в 10
области. Изградени са над 450 капана и съгласно резултатите от
отстрела, популацията на диви свине е намаляла с близо 2000
животни.
Министър Танева каза още, че тече проверка на помощна
комисия от ЕК за мерките, които страната ни прилага в борбата с
АЧС. Тя посочи, че на 10 септември предстои провеждането на
14-тата годишна експертна среща на тема Африканска чума по
свинете в София. Участие е потвърдил комисарят по
здравеопазване и безопасност на храните Витянис
Андрюкайтис, министри, както и много световни експерти.
Източник: МЗХГ
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Международен фолклорен
фестивал 2019 – Бургас
Програмата в петте фестивални
дни е богата и наситена с много
емоции и пъстрота. Началото си
тя води с атрактивно шествие
на всички гостуващи състави,
които преминават от пл.
„Тройката“, до пл. „Атанас
Сиреков“
/пред
Община
Бургас/ и Морската градина. Из главните улици на града се носи
музика, песни и танци, които мигновено заразява със своята красота и
сама по себе си уникална индивидуалност на всеки състав. Това е само
една от причините те да поведат тълпи от хора, следвайки ги чак до
сцената на Летния театър, където е и официалното откриване на
Фестивала. Традиционно тогава се връчва и наградата за народно
песенно и танцово творчество „Нестинарка”, учредена от Община
Бургас. Наградата представлява статуетка, дело на скулптора Ненчо
Русев и диплом.Фестивалът, започнал като балканиада на народните
песни и танци, се организира от община Бургас под надслов: „ Да
съхраним завещаното от дедите ни и го предадем на децата си.”.
Кога: 26-28 август
Къде: парк „Изгрев“, парк „Славейков“, Летен театър в Бургас

Празници в Долината на
Тракийските царе, Казанлък
Празниците в Долината на
тракийските царе са едни от
най-значимите
и
емблематични празници в
Община
Казанлък.Три
дена жителите и гостите ще
станат
свидетели
на
множество културни събития,
ще се обединят различните
изразни форми на традиционни и съвременни изкуства-музика, танц,
изобразително изкуство, фотография и нови технологии, концерти,
изложби, спектакли и др.
Част от програмата са спектакли за уникалното тракийско наследство
и цивилизация, в които са вплетени история, тракийско наследство,
музика и танци, демонстрация на тракийски бойни умения, светлинно
и звуково шоу.
По време на празниците се изготвя Тракийски стан. Демонстрация на
тракийски бойни изкуства пред Тракийската гробница,конна езда,
стрелба с лък, и копие,древни ритуали и обреди демонстрират
представители на школата „Багатур“, за да възпроизведат по легенди
и исторически свидетелства бойните умения на траките.
Кога: 26-28 август
Къде: Казанлък
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Международен фестивал на
меда, Несебър
Всяка година в Несебър
се провежда Фестивал
на
меда
с
международно участие.
Той се провежда на
площад Месамбрия в
Стария Несебър.
Медът е природен продукт с изключително богат химичен
състав. Пчелните продукти са необходими за човека като
хранителни, лечебни, диетични и козметични средства. В
рамките на фестивала се провеждат дискусии на теми като
възможности за развитие и финансиране на пчеларството,
профилактика и здравеопазване на пчелите през различните
сезони, технологии и новости в медицинското приложение на
меда – апитерапията.
В края на август и началоо на септември Несебър е домакин на
ежегодния Международен фестивал на меда.
Кога: 28 август – 10 септември
Къде: площад Месамбрия, в стария Несебър

Международен фестивал „Пирин
фолк“, Сандански

Потопете се в красотата на македонската песен с XXVII-мото
издание на престижния международен фестивал! Творци от
България, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния се събират на
фестивала „Пирин фолк” в Сандански , за да се състезават и
общуват през трите фестивални дни.
30 август – Детски Пирин Фолк. Със специалното участие на
Николина Чакърдъкова.
31 август – Конкурс за авторска македонска песен и Конкурс за
изпълнителско изкуство. Със специалното участие на Илия Луков
и „Майсторите на танца“
1 септември – Гала вечер, всички наградени. Със специалното
участие на Йорданка Варджийска, Райко Кирилов, Радостина
Паньова и „Майсторите на танца“.
Кога: 30 август- 01 септември
Къде: летен театър Сандански
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