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БРЮКСЕЛ↓

2018 г. от тази програма се възползваха над 20 милиона деца, т.е.
20 % от децата в целия Европейски съюз.

Отново на училище: €250 млн.
по схемите за плодове,
зеленчуци и мляко в ЕС

Всяка учебна година за схемата се заделят общо 250 млн. евро.
За учебната 2019—2020 г. 145 млн. евро са предвидени за
плодове и зеленчуци и 105 млн. евро – за мляко и млечни
продукти. Въпреки че участието в схемата е доброволно, всички
държави членки на ЕС избраха да участват в някоя част на
схемата или в цялата схема. През март 2019 г. Европейската
комисия одобри средствата, които да бъдат разпределени на
всяка държава от ЕС, участваща в схемата предстоящата учебна
година. Държавите могат да допълнят предоставената от ЕС
субсидия с национални средства.
Само преди десетина дни у нас беше обявено, че през учебната
2019/2020 г. децата в училищата и детските градини ще
получават 46 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 по
схемата „Училищно мляко“. Броят им е съобразен с прогнозния
бюджет и е определен със Заповед на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“.Съгласно Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и
на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема
“Училищен плод” и схема “Училищно мляко”, директорите на
учебните заведения са оправомощени да провеждат избор на
заявители, по критерии, одобрени от тях.

С началото на новата учебна година ще се възобнови схемата на
ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в
училищата в участващите държави от ЕС за периода 2019—2020
г., съобщават от Европейската комисия. През учебната 2017—

Източник: Агрозона
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Одиторите на ЕС проверяват
новите технологии за
повърхностни изображения,
предназначени за мониторинг
на Общата селскостопанска
политика
Европейската сметна палата
извършва одит с цел да
оцени
използването
от
страна на ЕС на новите
технологии за повърхностни
изображения,
предназначени
за
мониторинг
на
Общата
селскостопанска
политика
(ОСП). По-специално, одиторите ще разгледат подкрепата,
предоставена от Европейската комисия, както и практиките в
държавите членки. Те ще проверят също така и затрудненията,
които възпрепятстват по-бързото и по-широко прилагане на
тези нови технологии.
Държавите членки извършват ежегодно около 900000 проверки
на място, свързани с отпуснатата от ЕС финансова помощ в
областта на земеделието. Те обаче обхващат само около 5% от

кандидатите за финансова помощ. Като алтернатива,с новите
технологии за повърхностни изображения могат да бъдат
събирани по-изчерпателни данни за реалната селскостопанска
дейност на земеделците и спазването на изискванията на ОСП.
Одиторите публикуваха документ за представяне на одит във
връзка с новите технологии за повърхностни изображения,
предназначени за мониторинг в областта на земеделието.
Документите за представяне на одит предоставят информация
относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат
за цел да бъдат източник на информация за лицата,
заинтересовани от конкретната одитирана политика или
програми.
Използването на новите технологии за мониторинг би следвало
също така да подобри ефективността на мерките в областта на
опазване на околната среда и климата в бъдещата ОСП. Те имат
и потенциала да намалят разходите за проверки в държавите
членки, като същевременно бъдат обхванати и повече
бенефициенти.
В продължение на почти две години сателитната програма
„Sentinel“ на картографската служба на ЕС „Коперник“
предоставя безвъзмездно заснети образи с висока резолюция.
Нейните данни биха могли да улеснят проверките, например на
селскостопанската дейност върху всеки парцел земя,
класификацията на културите или определени области с
екологично
значение.
Други
проекти,
включително
геолокализирани снимки, дронове и решения за мониторинг на
земеделската земя, също биват насърчавани от Комисията и
държавите членки. Всички те предоставят възможност за
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мониторинг на ОСП по по-задълбочен, по-икономичен и поефективен начин.
Проверката ще разгледа дали Европейската комисия и
държавите членки са предприели мерки за разгъване на
потенциала на новите технологии за повърхностни изображения
с цел мониторинг на ОСП.
Одитът ще включи информационни посещения в четири
държави членки, които са започнали да използват сателитна
фотография за целите на мониторинг на ОСП: Белгия, Дания,
Италия и Испания.
Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на
2020г.
Източник: eca.europa.eu

През септември 2019г. в
Хелзинки, Финландия ще се
проведе неформално
заседание на Съвета на ЕС по
земеделие
На 24 септември 2019 г. в гр. Хелзинки, Финландия ще се
проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие,
на което темата на дискусията ще бъде „Промяна на ролята на
земеделските производители относно действията, свързани с
климата – Насърчаване на устойчиво земеделие чрез
поглъщане на въглерод от почвата“.
Финландското председателство е подготвило документ, който
цели насочване на дебатите и включва преглед на следните
области на изследване: значението на поглъщането на въглерод
от почвите за борбата с измененията на климата; почвен
органичен въглерод – състояние в ЕС; инициативи в целия ЕС и
ролята на ОСП след 2020 г. и пътят напред. В рамките на
заседанието министрите ще търсят отговори на следните
въпроси:
Осигурява ли предложението за ОСП след 2020 г. подходяща
рамка за подобряване на поглъщането на въглерод от почвите в
съответната държава членка и предвиждат ли да включат
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специфични мерки в Стратегическия план по ОСП за подкрепа на
тази цел?
Има ли добри практики, подкрепящи поглъщането на въглерод
в почвите, които искат да споделят с другите държави членки?

„погълтители на въглерод“ (carbon sinks).

Според документа на
Финландското
председателство
в
рамките на различните
типове
земеделски
земи,
затревените
площи
и
особено
постоянно затревените
са
най-ефективните

Установено е, че няколко метода увеличават почвения
органичен въглерод. Финландското председателство припомня,
че в оценката на въздействието, придружаваща пакета
законодателни предложения на Комисията за реформа на ОСП
след 2020 г., се изразява предположението, че по-специално
междинните култури (културите, които заемат площта извън
периода на отглеждане на основните земеделски култури) могат
значително да намалят ерозията на почвата. Въпреки това,
междинните култури ще трябва да се комбинират с други добри
практики, като сеитбооборот или частична оран за значително
намаляване на ерозията. Подходящите методи също до голяма
степен зависят от местния контекст.

ЕП: 70 млн. евро повече през
2020 г. за борба с АЧС
Предвиждат се 20 млн. евро за работа по ваксина

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП
(AGRI) одобри днес предложението в бюджета на ЕС за 2020 г. да
бъдат предвидени допълнителни 70 милиона евро за борба с
Африканската чума по свинете (АЧС). Предложените поправки в
проектобюджета на ЕС бяха внесени през месец юли от
евродепутатите Иво Христов и румънския му колега Кармен
Аврам, членове на ресорната земеделска комисия.

Източник: osp.bg
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Евродепутатите направиха две предложения – за увеличаване с
50 милиона евро на перото „Фонд за спешни мерки, свързани
със здравето на животните и растенията“ и с 20 милиона евро –
перото „Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и
висока степен на защита на животните в Съюза“.
Идеята на внесените изменения е Фондът за спешни мерки да
разполага с по-голям финансов ресурс, който да бъде
предоставян на държавите членки, а оттам – на фермерите – за
справяне с последиците от АЧС.

Промяната на климата може
да обърне целия агробизнес на
ЕС с главата надолу, разкрива
ново изследване на ЕАОС

Второто предложение има за цел да бъдат предвидени
допълнителни 20 милиона евро за проучване и разработка на
ваксина срещу болестта по свитене, каквато към момента все
още няма.
През 2019 г. от ЕС са предвидени 28 милиона евро за мерките за
борба с АЧС, като от Комисията по земеделие и развитие на
селските райони в ЕП предвиждат и през 2020 г. да бъде наймалкото подобна сума.
Предложението ще бъде гласувано и от бюджетната комисия на
парламента.
Източник: Агрозона

Предполага се, че растениевъдството и животновъдството ще
намалее и дори може да се наложи да бъдат изоставени в някои
части на южните и средиземноморските региони на Европа
поради засилените отрицателни въздействия от изменението на
климата, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда
(ЕАОС), публикуван на 4 септември 2019 г. и озаглавен „Climate
change adaptation in the agriculture sector in Europe“ („Адаптиране
на селскостопанския сектор в Европа към изменението на
климата“). Изследването подчертава, че адаптирането към
изменението на климата трябва да се превърне в основен
5

приоритет за селскостопанския сектор на Европейския съюз (ЕС),
ако иска да подобри устойчивостта към екстремни събития като
суша, жеги и наводнения.
В доклада се посочва, че климатичните промени влияят на
селското стопанство по много начини. Промените в
температурата и валежите, както и климатичните крайности вече
влияят върху добивите на културите и производителността на
добитъка в Европа. Времето и климатичните условия също
влияят на наличието на вода, необходима за напояване, за
животните, преработка на селскостопански продукти, както и на
условия за транспорт и съхранение.
Промяната на климата се предвижда да намали
производителността на културите в части от Южна Европа и да
подобри условията за отглеждане на култури в Северна Европа.
Въпреки че в северните региони може да се наблюдават подълги вегетационни периоди и по-подходящи условия за
културите в бъдеще, броят на екстремните събития, които
отрицателно влияят върху селското стопанство в Европа, се
очаква да се увеличи.
Промяната на климата може да обърне целия агробизнес на ЕС
с главата надолу, според ЕАОС, която подчертава тревожно
„каскада от въздействия от изменението на климата върху
агроекосистемите и растениевъдството“, които в бъдеще могат
да повлияят на цената, количеството и качеството на продуктите
в Европа. Очаква се екстремните метеорологични и климатични
събития като суша и студове да преобърнат търговските модели
и разпределението на доходите в селското стопанство в Европа,
постоянно прекроявайки познатото ни растениевъдството.

Италия, Гърция, Португалия, южната част на Франция и Испания
биха могли да се сблъскат с намаляване на относителната
рентабилност на селското стопанство, което в крайна сметка би
могло да доведе до загуба на земеделска земя и земеделските
производители да се откажат от дейността, се казва в доклада.
Адаптацията- топ приоритет
Авторите на доклада подчертават, че опитите за адаптиране към
изменението на климата в селскостопанския сектор трябва да
бъдат основен приоритет за политиците на ЕС.
Докладът на ЕАОС подчертава, че са необходими повече знания,
иновации и повишаване на осведомеността, за да се подобри
ефективното използване на вече наличните мерки за
адаптиране, като например въвеждане на адаптирани култури,
подобрени техники за напояване и за управление на полетата и
агролесовъдни системи, диверсификация на културите или
прецизно земеделие. Тези практики следва също да доведат до
по-ниски емисии на парникови газове и въздух, до по-добро
управление на почвата, земята и водните ресурси, което от своя
страна ще помогне за опазването на местните екосистеми и
биоразнообразието. Докладът също така предлага държавитечленки на ЕС да дават по-добър приоритет на адаптацията в
селскостопанския сектор, например чрез увеличаване на
финансирането на мерките за адаптиране чрез прилагането на
ОСП.
„По света се поставят нови рекорди дължащи се на
изменението на климата и вредните последици от тази
промяна вече се отразяват на селскостопанското
6

производство в Европа, особено на юг. Въпреки известния
напредък, трябва да се направи много повече за адаптиране
от самия сектор, и по-специално на ниво стопанство, а
бъдещите политики на ЕС трябва да бъдат разработени по
начин, който да улесни и ускори прехода в този сектор.“- Ханс
Брунинск, изпълнителен директор на EАОС.

мерки за адаптиране, специфични за селскостопанския сектор,
посочват от ЕАОС.

В доклада на ЕАОС се посочва, че селскостопанският сектор
трябва да се приспособи допълнително към изменението на
климата, за да осигури устойчиво селскостопанско
производство, като се има предвид, че общото въздействие от
изменението на климата може да доведе до загуба до 16% в
доходите на ЕС от селското стопанство до 2050 г. Но включването
на действия в областта на климата в политиките също се нуждае
от по-добро прилагане на национално и регионално ниво,
посочват авторите на доклада. В действителност, дори и при
подходяща за адаптация рамка на политиката на равнище ЕС,
адаптирането на равнището на земеделските стопанства може
да не се осъществи непременно. Поради тази причина докладът
предлага политиците в държавите-членки да обмислят
добавянето на разпоредба за заплащане на екосистемни услуги,
свързани с адаптирането по новите еко-схеми, с цел мерките за
адаптиране да бъдат насочени към предоставяне на по-широки
обществени ползи по-привлекателни за земеделските стопани.

У НАС ↓

Адаптацията на ниво ферма е ключова
Повечето страни на ЕС имат национални стратегии за адаптация.
Въпреки, че всички тези стратегии включват селското стопанство
като приоритетен сектор, само ограничен брой страни включват

Мерки на ниво стопанство
Източник: ruralnet.bg

От 2 септември започва
изплащането на еднократната
помощ от 300 лв. на стопанство
От понеделник, 2
септември 2019
г.,
започва
изплащането на
еднократната
помощ от 300 лв.
на стопанство в 21
области
в
страната. То ще
става по утвърден
график,
съгласуван с кметовете на населените места за часовете и
мястото на получаване на обезщетенията.
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Областите, в които ще стартира изплащането са: Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана,
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра,
Смолян, София град, София област, Търговище, Шумен и
Хасково. В някой от общините в тези области изплащането ще
продължи в дните и след 2 септември. В областите Благоевград,
Бургас, Габрово, Сливен, Стара Загора и Ямбол изплащането на
средствата ще започне след 2 септември. Плащания няма да се
извършват единствено в област Кърджали, тъй като там няма
подадени заявления за обезщетения.
Право на обезщетение имат стопаните, с до 5 броя прасета за
угояване, предприели мерки за почистване и дезинфекция на
обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в
личните си стопанства.
Източник: МЗХГ

Компенсират фермерите с 2,1
млн. лева за природни
бедствия през 2019 г.
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“- РА утвърди финансов
ресурс от 2,144 млн.
лева по схема на
държавна
помощ
„Помощ
за
компенсиране
на
щетите
по
земеделските
култури, причинени
от неблагоприятни
климатични
условия, които могат
да бъдат приравнени на природни бедствия“.
Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през
2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по
култури:
- Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до
30%;
- Фуражни култури - до 80%;
- Плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически култури до 80%;
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На подпомагане подлежат земеделски стопани, които
притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи
през 2019 г. със земеделски култури в резултат на
неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат
изготвени указания за предоставяне на помощта.
Източник: МЗХГ

Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури
възможност за навременно подаване на заявленията за
авансово плащане от фермерите, които имат сключени договори
за 2019 г. по лозаро-винарската програма. Целта е по-доброто и
целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя
на страната ни от ЕФГЗ.

До 25 септември ще има
авансови плащания по
лозарската програма
Срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по
мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции
в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще бъде
удължен до 25 септември, съобщиха от фонд „Земеделие“.
Промяната е утвърдена с изменения в наредба 6 от за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС,
публикувани в „Държавен вестник“ (бр. 69, от 30 август 2019 г.).
Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се
приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в
предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на
остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия беше взето
решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода
19-20 август 2019 г.

Бюджетът на НППЛВС 2019-2023 за целия петгодишен период на
действие по всички мерки от програмата е близо 262 млн. лв.,
като от тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.
Източник: Sinor.bg
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3 134 оператора са вписали
данни в Регистъра на
биологичното земеделие

Напомняме на контролиращите лица, че създаването на профил
включва въвеждане на идентификация на оператора,
информация за дейностите и обектите под контрол, сключени
договори
и
анекси
и
др.
Невъвеждането на пълна информация за профила ще
възпрепятства активиране на операторите в системата.
Източник: МЗХГ

Към момента в Регистъра на биологичното земеделие са се
вписали 3 134 оператора, което е 50% от всички оператори в
системата за контрол.С цел гарантиране на доверието по
веригата „производител-потребител“, заинтересованите лица
могат да изпълнят задължението да създадат профил на всеки
оператор. След създаването му, той ще бъде активен.

10

МЕРОПРИЯТИЯ ↓
V Междуналоден фестивал за
фолклорно изкуство „На мегдана
в Албена“

Празник на житото и хляба –
Алфатар 2019

Петият международен фолклорен фестивал на
фолклорното изкуство „Морско надиграване и
надпяване – На мегдана в Албена“ по традиция
се провежда във Ваканционна селище
„Албена“. С празнично дефиле се открива
събитието.
Основна цел на фестивала е да представи и да
утвърди българските традиции, фолклор, носии и
културното ни наследство, както и да покаже
фолклора на учстниците от чужбина. Участниците имат възможността
да се насладят на прекрасното ваканционно селище, плажната ивица
на Албена и мекия морски пясък, но освен това ще завържат нови
приятелства и ще затвърдят стари. Чуждестранните гости показват
особеностите на своя фолклор и какво ги прави уникални.
Право на участие имат любителски състави, изпълнители на народни
танци и хора, както и певчески групи от страната и чужбина
Кога: 01-06 септември
Къде: к.к Албена

Празникът е свързан и с приключването на жътвата и
преклонението пред хляба. На този ден в Алфатар традиционно
гостуват бивши преселници от общината. Празникът е под
патронажа на кмета на общината и включва ревюта, кулинарна
изложба, фолклорна концертна програма.
Празникът на житото и хляба се отбелязва от 2007 г. по повод
обявяването на Алфатар за град с Указ 1942 на Държавния
съвет на България от 4 септември 1974 г.
Кога: 04 септември
Къде: Алфатар
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Фективал „Сливи, но не за смет“,
София
Септември е вече… и няма начин
да не ухае на сини сливи на
нашия Фермерски фестивал!
Вкусът на наближаващата есен.
На демонстрацията ни в 12 часа
ще ви покажем различни
вкуснотии със сини сливи. Наш
специален гост ще е Петър
Петров от Бяла, Русенско.
Ще е и интересно и вкусно! И
разбира се, ще имаме изненади. Това събитие на Фермерския
фестивал се провежда по проект, финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.
Фестивалът предлага разнообразни фермерски и занаятчийски храни
на малки производители от страната: краве, овче, биволско и козе
сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и
сиропи, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, ядки, печена тиква и
тиквени семки, био вино, био оцет, био чай, био гъби шийтаке,
отгледани върху дъбови, трупи, сезонни плодове и зеленчуци, пресни
и сушени билки и подправки, козметика, цветя. Фестивалът на
„Произведено във фермата“ се организира от Еконмедия и
Фондацията за биологично земеделие Биоселена всяка сряда от 10,00
Министерството на земеделието.

XVII Международен панаир на
народните занаяти „Етър“ –
Габрово
По традиция всяка година в
началото на месец септември
в Етнографски музей на открито
„Етър“ се събират майстори от
близо и далеч, за да представят
своите занаятчийски умения и
уникалните си изделия пред
многобройните посетители на
Международния панаир на
традиционните занаяти. Организатори на Панаира са Министерство
на културата, Община Габрово и Етнографски музей на открито ЕТЪР.
Програмата включва:

Международно изложение-базар на традиционни занаяти
Изложение-базар „АртЗона“
Международна майсторска надпревара
Изложба-базар „Иконопис“
Изложба „Майсторство без граници” (традиционни занаяти от
чужбина)
Възстановки и демонстрации на домашни занятия
Фолклорна програма

Кога: 04 септември

Кога: 06-08 септември

Къде: МЗХГ

Къде: Габрово
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