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БРЮКСЕЛ↓
Финансовите министри на ЕС
обсъдиха данъчни мерки за
борба с климатичните промени

министър Мика Линтиля, чиято страна е ротационен
председател на Съвета на ЕС. Той добави, че някои министри са
подчертали, че енергийните данъци „не са единственият начин“
за борба с климатичните промени.
Финландия обяви борбата с промените в климата за важна цел
по време на шестмесечното си председателство и се бори ЕС да
поеме водеща роля в климатичната политика, като поеме
ангажимент за постигане на въглеродна неутралност до 2050
година.
Заместник-председателят
на
еврокомисията
Валдис
Домбровскис заяви пред медиите, че преразглеждането на
директивата за енергийните данъци, приета през 2003 г., ще
бъде част от програмата на новата Европейска комисия.
Необходимо е тя да бъде актуализирана, подчерта той.
По време на срещата на министрите са обсъждани данък върху
авиокомпаниите, подобряване на енергийната ефективност и
популяризиране на използването на възобновяеми енергийни
източници, добави Домбровскис.

Финансовите министри на страните от ЕС обсъдиха данъчното
облагане в областта на енергетиката като част от общите усилия
за борба с климатичните промени по време на неформална
среща във финландската столица Хелзинки, предаде ДПА.

Източник: Dnevnik.bg

„Енергийните данъци може да допринесат за постигането на
нашите климатични и енергийни цели“, заяви на
пресконференция след преговорите финландският финансов
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Държавните помощи за
земеделие и рибарство минават
към дирекция „Конкуренция“ в
ЕК

Според документите при разпределението на портфейли за всеки
кандидат за член на ЕК, отдел Държавни помощи в Генерална
дирекция „Земеделие“ ще премине към спомагателните услуги на
Генерална дирекция „Конкуренция“.
Същото важи и за съответстващото звено „Правни дела“, занимаващо
се с държавните помощи в Генерална дирекция „Рибарство и
аквакултури.“ Целта е да се насърчи цялостното прилагане на
конкуренцията на ниво ЕС. Въпреки че преструктурирането изглежда
просто и по-скоро административно, то може да доведе до посъществени промени.
В действителност някои дерогации от общите правила за конкуренция
продължават да съществуват в селскостопанския сектор, въпреки че
правилата за държавна помощ по дефиниция са в съответствие с
останалите политики на ЕС.
В същото време на 31 декември 2020 г. изтича настоящата рамка на
правилата за държавна помощ за селското стопанство и селските
райони и Насоките на ЕС за държавните помощи в сектора на селското
и горското стопанство. Процесът на преразглеждане за периода 20212027 г. вече е в ход.
Източник: Агрозона

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен реши
да премести държавните помощи за селско стопанство и рибарство от
компетенциите на двете дирекции Генерална дирекция „Земеделие“
и „Рибарство и аквакултури“ към Генерална дирекция „Конкуренция“,
съобщава ruralnet.bg, като се позовава на информация от Euroactive.
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Финландското председателство
поставя почвите във фокуса на
дебатите за новата ОСП

мерки за борба с изменението
Финландското председателство.

на

климата,

посочва

Във формата на Съвета на ЕС ще се търси също яснота относно
зелената архитектура и новия модел на изпълнение. „Зелените
мерки“ трябва да бъдат опростени, като бъдат отчетени
разликите в условията в различните държави членки, според Яри
Леппя, министър на земеделието на страната. Той поиска
Европейската комисия да представи предложения за преходния
период възможно най-скоро, за да се даде яснота за
земеделските стопани и държавите членки.
По време на своето председателство Финландия поставя на
масата за преговори също необходимостта да се подобри
стратегията на ЕС за опазване на горите след 2020 г., като се
предприемат по-ефективни мерки срещу обезлесяването.
Търговското споразумение между ЕС и Меркосур (Аржентина,
Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венецуела) също е приоритет за
финландското председателство. Важен проблем е още болестта
африканска чума по свинете, която бързо се разпространи в
Китай и Далечния Изток.

Финландското председателство ще постави въпроса за
опазването на почвите във фокуса на следващия неформален
Съвет на ЕС по земеделие в Хелзинки. В рамките на три дни, от
22 до 24 септември, от министрите на страните-членки се очаква
да обменят мнения по възможните мерки, които да бъдат
предприети за запазване на въглерода в почвите. Въпросът е
важен, за да се постигне напредък в намирането на устойчиви

Източник:Агрозона
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У НАС ↓

Заповед на заместник-министъра Лозана Василева и
ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.

МЗХГ публикува заповедта за
увеличаване с 38 млн. евро
средствата по мярка 4.2 за
инвестиции

Така бюджетът по процедурата от 85 млн. евро или общо над 166
млн. лева се увеличава на 241 млн. лева. От тях 75% или близо
181 млн. лева от Европейския фонд за развитие на селските
райони и 25% или над 60 млн. лева национално съфинансиране.

С още 38 млн. евро или с близо 75 млн. лева ще бъдат увеличени
средставата
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР
2014-2020, стана ясно от публикуваната на 16 септември

В доклада с мотивите за увеличаване на средствата по
подмярката г-жа Елена Иванова, и.д. директор на дирекция
„Развитие на селските райони“ припомня, че в рамките на
процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 през 2018 г.
са постъпили общо 538 проектни предложения за 631 690 765.80
лева. Така заявената финансова помощ от страна на
потенциалните кандидати надхвърля почти четирикратно
разполагаемите средства по приема. Определеният бюджет по
процедурата е 85 млн. евро или общо 166 млн. лева. Дори с
увеличението от 38 млн. евро се вижда, че средствата отново ще
бъдат недостатъчни.
Макар минимално, с публикуването на заповедта, увеличението
на парите по подмярката е факт. То е вследствие на неусвоен
финансов ресурс по прием на заявления за подпомагане по
подмярка 4.2, проведен през 2015 г. Предложението за
увеличение на бюджета бе прието единодушно на проведеното
12-то поредно заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР,
което се състоя на 20 юни 2019 г.
Съгласно представената от страна на ДФ „Земеделие“
информация и извършения анализ от УО на ПРСР 2014-2020
година, увеличението на бюджета по посочената процедура ще
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осигури възможност за одобрение на по-голям брой проекти
предложения в секторите: „мляко“, „месо“,„плодове и
зеленчуци“, „растителни и животински масла и мазнини“,
„технически и медицински култури“, „производство на
фуражи“ и „гроздова мъст, вино и оцет“.
Със заповедта поръчителството отпада като допустимо
обезпечение за авансово плащане. Със заповедта се променят
условията за изпълнение по подмярката във връзка с
поръчителството в Наредба №4 от 30 май 2018 г. за условията
и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или
за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и
подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на
земеделските производители. Допустими обезпечения на
авансови плащания са само банкова гаранция и запис на
заповед.
Заповедта и изменените с нея условия за кандидатстване и
условията за изменение се публикуват в ИСУН и на страницата
на МЗХГ. Заповедта може да бъде оспорена пред
Административния съд София-град в 14-дневен срок от
публикуването й в ИСУН и на интернет страницата на
Министерството на земеделието, храните и горите.
Със Заповедта реално се изменят условията за кандидатстване и
условията за изпълнение на подмярката 4.2. за инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР
2014-2020.
Източник: ruralnet.bg

Приключиха дискусиите за
първия от трите SWOT-анализа за
ОСП 2021-2027 г.
Институтът по
аграрна
икономика
и
браншът
проведоха
срещи
относно
изготвянето
на Анализа на
състоянието на селското стопанство. Това е първият от трите
SWOT-анализа, на база на които ще се изготви стратегическият
план, съгласно изискванията на новата законодателна рамка за
Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. В
дискусиите участие взеха представители на Национална
асоциация
на
зърнопроизводителите,
Асоциация
на
земеделските производители в България, Национална
овцевъдна и козевъдна асоциация и Институт за агростратегии и
иновации. По време на срещите бяха обсъдени проблемите в
отделните сектори и бяха дадени конкретни бележки по
структурата и съдържанието на анализа. Браншът направи
предложения по анализите на отделните специфични цели на
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новата ОСП относно стимулирането и споделянето на знания,
иновации и цифровизация. Акцент беше анализът на
земеделските
доходи,
пазарната
ориентация
и
конкурентоспособността, както и научните изследвания. В
детайли бяха разгледани и секторните анализи, темите за
заетостта и привличане на млади земеделски стопани, както и
връзката между научните институти и земеделските
производители.

Проекторешение на МС за
приемане на Национална
стратегия за прилагане на
училищните схеми до края на
2022/2023

Доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на екипа в Института по
аграрна икономика, който е ангажиран с изготвянето на анализа,
пое ангажимент да отрази направените бележки и коментари.
Веднага след това ще се премине към втори етап на
идентифициране на потребностите по анализа на конкретните
специфични цели, заложени от Европейската комисия за новата
ОСП.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
публикува днес за обществено обсъждане:

Припомняме, че крайният срок за изпращане на становища по
проекта на анализа беше 23 август 2019 г.
Източник: МЗХГ






Проект на Решение на Министерския съвет;
Проект на Национална стратегия за прилагането на схема
за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни
продукти в детските градини и училищата в Република
България до края на учебната 2022/2023 година;
Проект на доклад (мотиви) от министрите: Десислава
Танева (министър на земеделието, храните и горите),
Кирил Ананиев (министър на здравеопазването) и
Красимир Вълчев (министър на образованието и науката).

В проекта на доклад се пояснява, че проектът на стратегия за
прилагане на схемата в България е изготвен по образец,
предоставен от Европейската комисия като са заложени
основните принципи на прилагане и администриране на схема
„Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, които отговарят на
изискванията на европейската правна рамка.
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Министрите посочват, че основната цел на предложения проект
на стратегия е насърчаване консумацията на плодове и
зеленчуци, както и на мляко и млечни продукти сред децата и
учениците, с цел трайно увеличаване на дела на тези продукти в
техния хранителен режим на етапа, когато се формират
хранителните навици. За постигането на тази цел стратегията
предвижда регулярната доставка на качествени и здравословни
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, както и
прилагане на съпътстващи образователни и информационни
мерки, които да представят на децата цялостната идея за
здравословно хранене по достъпен, интересен и лесно усвоим
начин. Като очаквани резултати от прилагането на стратегията се
посочват:

повишаване на информираността на децата и учениците,
както и на техните родители и учители, относно
принципите на пълноценното хранене
увеличаване
краткосрочната
и
дългосрочната
консумация на плодове, зеленчуци, мляко и млечни
продукти от децата и учениците;
подпомагане формирането на здравословни хранителни
навици;
принос за подобряване нивото на общественото здраве и
намаляване на риска от развитие на социално значими
болести.

Крайната дата на приключване на обществената консултация е
21.10.2019 г. Становища могат да бъдат изпращани в посочения
срок на е-mail: KTuteva@mzh.government.bg, както и на Портала
за обществени консултации.

Източник: МЗХГ
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Приемът на проекти за иновации
по подмярка 16,1 се отлага с два
месеца
Вместо на 9
септември,
когато трябваше
да
бъде
отворена
дългоочакваната
подмярка 16,1 за
иновации
в
земеделието,
приемът
на
проекти от страна на оперативните групи ще започне най-рано в
края на октомври или началото на ноември. Това се разбира от
отговора, предоставен от министерството на земеделието на
Синор.БГ, по повод продължилото повече от месец и половина
обсъждане на насоките за кандидатстване по тази мярка.
Самите насоки бяха качени за обсъждане на 5 август, но основни
участници в процеса разкритикуваха някои от новите
изисквания, при които освен задължително участие на фермер
в оперативната група беше добавен и научен работник. От
Института за агростратегии и иновации обясниха, че добавянето
на втори задължителен участник влиза в противоречие с

правилата на самата Програма за развитие на селските райони
ПРСР 2014-2020 г., където задължителният участник е само
земеделският производител. Според тях има опасност това
допълнително изискване да обяви за недействителна цялата
процедура за избор на оперативни групи, която е одобрена и
мониторинговия комитет на ПРСР.
От института имаха забележки и по договорите за медийно
отразяване на проектите на оперативните групи, както и за
факта, че в проекта за насоки липсва определение за
интерактивен/ иновативен подход.
От министерството на земеделието обясниха за Синор.БГ, че все
още не са готови с новите насоки за кандидатстване, защото
добавят предложенията на заинтересованите страни,
депозирани при първото обсъждане. От ведомството поясниха
още, че след като проектът бъде качен на страницата на
министерството, ще последва ново едномесечно обсъждане на
предложените текстове.
Всичко това показва, че очакваният прием по тази подмярка
вероятно ще се случи през ноември и ще продължи до края на
годината. Ще припомним, че бюджетът по тази подмярка е 20
млн. лв., като европомощта варира от 60 до 100 процента от
стойността на проекта.
Източник: Sinor.BG
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Делюви празници, Златоград
Всяка
година
през
септември в най-южния
български
град
–
Златоград, се провеждат
празнични дни, посветени
на
Дельо
хайдутин.
Войводата е предводител
на
арнаутска
чета,
защитавала местните хора
от османски набези и
безчинства в родното Даръдере, а и в цялата околност. Спомени за
подвизите му още са живи в разказите на старите родопчани от
Златоград. Ако искате да чуете някои от страховитите легенди, да се
насладите на любимите родопски песни на даръдерският юнак и да
видите възстановка на геройски хайдушки подвизи – има само едно
място
и
това
е
–
Златоград.
Ежегодно в Златоград се организират традиционните „Дельови
празници“, които протичат с възстановка на един пазарен ден от преди
повече от 100 години. Повод за събитието е почитането на
легендарната личност на Дельо войвода – една от културните
емблеми на града. В представите на местните той е защитник на честта
и правдата за бедни и онеправдани
Кога: 20-23септември
Къде: Етнографски компелкс в Златоград

Фестивал на киселото мляко – с.
Момчиловци

Тридневното събитие ще бъде открито на 21.09.2019 г. с церемония
от организаторите и Китайска делегация от компанията производител
на мляко „Момчиловци“ в Китай – Bright Dairy и други официални
лица.
Междувременно едни от най-красивите девойки в страната ще
обикалят из улиците на Момчиловци в трепетна треска преди найбляскавият акцент в програмата на Фестивала – националният
конкурс за красота – „Мис Родопи“ 2019 с награден фонд 8000 лв.
Победителката ще стане рекламно лице на китайското кисело мляко
„Момчиловци“ и заедно с подгласничките й ще посетят Китай в
рамките на Програма за полуляризиране на българското кисело
мляко и неговите уникални свойства.
Друг акцент в програмата е представянето на традициони родопски
кулинарни специалитети от местни готвачи, както и на екзотичната
китайска кухня, на които ще се насладят и посетителите.

Кога: 21-23септември
Къде: с.Момчиловци
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Фолклорен празник „Всичко що е
българско“ – с. Рупци

носи корените си от българския фолклор.

Фолклорен събор „Селото на
орехите пее“ – с. Добрина

Читалище ”Васил Христов
1927”- с. Рупци, Ви кани
да участвате във „ВСИЧКО
ЩО Е БЪЛГАРСКО“ –
празник, който ще се
състои на площада пред
читалището. Празникът
предоставя възможност
за изява на всичко, което

Участниците могат да се включат в следните раздели :
1. Народни обичаи
2. Народни предания, митове , легенди
3. Народни песни
4. Народни танци
5. Занаяти
6. Кулинарно изложение
В духа на празника домакините организират конкурс за най-вкусна
питка, баница, погача. Условието е да бъдат домашно приготвени. За
победителите са предвидени награди, а за всички участници –
грамоти.

Кога: 22 септември
Къде: с.Рупци, пред читалището

През септември ще се проведе десетото издание на фолклорния събор
„Селото на орехите пее“ в с. Добрина. Организатори и домакини на
събитието са Кметство с. Добрина, НЧ „Васил Левски 1901“ и
Пенсионерски
клуб
„Надежда“
с.
Добрина.
Главната цел на събора е да съхранява, разпространява и развива
пъстротата на българското народно творчество в тяхното
многообразие, богатство и колорит. Събира изпълнителите и
любителите на българския фолклор, обединява ги в една обща изява,
за да се постигне приемственост между поколенията. Фолклорният
събор има идея да възроди и популяризира уникалните моменти на
кукерските игри и народни танци.

Кога: 22 септември
Къде: с.Добрина
10

