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БРЮКСЕЛ↓
Фил Хоган: Мерките за улавяне
на СО2 може да бъдат нова
интервенция в ОСП
Мерките
за
улавяне
на
въглероден
диоксид
СО2
може да бъдат
нова
интервенция в
Обща
селскостопанска
политика след
2020 г. Те са основани на принципа на постигане на резултати
вместо на наказания. Това каза еврокомисарят по земеделие и
развитие на селските райони Фил Хоган по време на
пресконференция след неформалното заседание на Съвета на ЕС
по земеделие и рибарство в Хелзинки.
Предложенията на Европейската комисия за новата Обща
селскостопанска политика съдържат конкретни мерки и
интервенции свързани с климата. Такива са пасищата,

сеитбообращението, щадящата обработка на земята, директната
сеитба, залесяването и агролесовъдството, посочи още
еврокомисар Хоган.
“Да не забравяме, че основната задача на фермерите е да
произвеждат храни. Необходимо е да намерим решения, които
са полезни както за фермерите, така и за природата с цел да
поддържаме земеделието икономически кокурентоспособно.“,
посочи Яри Лепа, министър на земеделието и горите на
Финландия.
Реформата на ОСП е шанс за страните-членки на ЕС да направят
повече за задържане на въглероден диоксид в почвата, както и
да предприемат други агроекологични мерки на местна почва.
Реформата предвижда на национално ниво да се стимулират
например доброто
състояние
на
почвата
и
съхраняването на
резерви
от
въглероден
диоксид в почвата.
Преди заседанието
на министрите на
земеделието
в
Хелзинки министър Десислава Танева обясни пред „Агрозона“,
че в новата ОСП се търси надграждане с екологична насоченост.
Източник: Агрозона
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ЕС бележи рекорд в износа на
храни

С повишение от 12.6% в сравнение с миналата година достигна
износът на селскостопански храни от ЕС за юли 2019 г. Оборотът
от 13.07 милиарда евро отбелязва месечен рекорд. Вносът също
се е увеличил до 9.92 милиарда евро, което води до 40% ръст на
положителния търговски баланс в сравнение с юли 2018 г.,
достигайки 3.15 милиарда евро. Това са част от основните
констатации на месечния доклад за търговията, публикуван от
Европейската комисия.
По отношение на месечните стойности за износа (юли 2019 г.
спрямо юли 2018 г.), най-висок е ръстът при САЩ (+ 393 милиона
евро), следван от Китай (+269 милиона евро) и Япония (+215

милиона евро). Износът за Хонконг (-45 милиона евро), Либия (34 милиона евро) и Турция (-22 милиона евро) обаче спада
значително.
Вносът нараства най-много в Украйна (+ 195 милиона евро),
Бразилия (+182 милиона евро) и Китай (+73 милиона евро). Има
обаче спад на стойността на вноса от САЩ ( -144 милиона евро),
Индонезия (-67 милиона евро) и Нова Зеландия (-33 милиона
евро).
На първо място по стойности на износ е секторът със свинско
месо (до 164 милиона евро), следван от спиртни напитки и
ликьори (+120 милиона евро), мляко на прах и суроватка (+102
милиона евро), вино и вермут (+101 милиона евро) и карантии и
други меса (+69 милиона евро). За разлика от тях ,износът
намалява най-много за цвекло и захарна тръстика (-39 милиона
евро), растителни масла (без палмово и зехтин) (-37 милиона
евро), маслодайни семена, различни от соя (-14 милиона евро),
етерични масла (-11 милиона евро) и вълна и коприна (-7
милиона евро).
Увеличение на вноса е регистрирано за тропически плодове
(+149 милиона евро), едрозърнести зърнени култури (+146
милиона евро) и растителни масла (+ 88 милиона евро). Вносът
на соя (-64 милиона евро), палмово масло (-50 милиона евро) и
цитрусови плодове (-47 милиона евро) падат най-ниско в
стойностно изражение.
Източник: Агрозона
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23 млн. т повече зърно
произвежда ЕС през новия сезон

в посока нагоре. В същото време реалният добив е бил по-добър
от прогнозираното по-рано, според World-Grain.com.
Прогнозата за производството на ечемик нарасна до 60,8
милиона тона, в сравнение с 59 милиона тона, очаквани през
май, и 56 милиона тона, събрани през миналия сезон.
Прогнозата за реколтата от царевица в блока е намалена от 62,9
милиона тона на 61,6 милиона тона. Основната причина беше
понижаването на прогнозите за Германия и Франция поради
горещото и сухо време по време на опрашването на културите.
Припомняме, миналогодишната реколта беше определена на
около 59,9 милиона тона.

Oбщата реколта от зърно в ЕС ще бъде 304,9 милиона тона,
според последната оценка на Европейската търговска асоциация
Coceral. Тази прогноза изпреварва очакванията от май (301
милиона тона), а също така значително надвишава реколтата от
миналата година, когато земеделските стопани събраха 281,5
милиона тона.

Тази година реколтата от рапица в ЕС обещава да спадне до 17,3
милиона тона на фона на по-нататъшно намаляване на обемите
на производство във Франция, Германия и Великобритания.
През май прогнозата беше по-оптимистична с 0,6 милиона тона.
В същото време миналогодишният добив на реколтата възлиза
на 20 милиона тона.
Източник: Агрозона

Производството на пшеница се предвижда да бъде 143,3
милиона тона, което е с 3 милиона тона повече от очакваното
през май. Припомнете си, че през 2018 г. реколтата възлиза на
128,8 милиона тона. Оценките на реколтата за Франция и
Обединеното кралство претърпяха най-съществените корекции
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Страните-членки на ЕС ще имат
повече гъвкавост при
разпределението на директните
плащания

селско стопанство, предават от пресцентъра на Министерство на
земеделието, храните и горите.
Предложението се прави с цел да се избегне рискът от липса на
средства по директните плащания в случай на повече подадени
искания от очакваното. Гъвкавостта при разпределението на тез
средства е един от дискусионните въпроси по предложението на
Европейската комисия за стратегическите планове на държавите
членки по линия на Общата селскостопанска политика след 2020
г.
Специалният комитет по селско стопанство обмени мнения
относно секторните интервенции и по-специално относно
обхвата на т.нар. „други сектори“, възможността за промяната и
въвеждане на нови продукти в списъка с продукти и формата на
сътрудничество в „други сектори“ за целите на секторна
подкрепа.
Делегациите бяха запознати и със Съобщението на Комисията
относно засилването на действията на ЕС за защита и
възстановяване
на
световните
гори.
Финландското
председателство работи по приемане заключения на Съвета по
темата до края

Финландското председателство предлага разпоредби за поголяма гъвкавост при разпределението на средствата за
директни плащания, по-специално по отношение на еко-схемите
и подкрепата за млади земеделски стопани. Темата беше
обсъдена по време на заседание на Специалния комитет по

Източник: Агрозона
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У НАС ↓
България иска по-висок
процент обвързана подкрепа в
новата ОСП
Министърът на
земеделието, храните
и горите Десислава
Танева се срещна с
френския си колега
Дидие Гийом в
рамките на
неформалното
заседание на Съвета
на ЕС по земеделие в
град Хелзинки. Министър Танева заяви, че за България най- важната
тема е бъджетът по обвързаната подкрепа в Реформата на Общата
селскостопанска политика 2021-2027г. Страната ни настоява за
осигуряването на адекватни нива на обвързана подкрепа. ,,За да
запазим настоящата подкрепа към фермерите трябва да се даде
възможност на държавите да прилагат схемата на нива от 18%+2% за
протеинови култури, при условие, че няма да може да продължим
преходната национална помощ, както предвижда предложението на
ЕК”, посочи българският министър.

Десислава Танева запозна френския си колега с анализ на
Института по аграрна икономика за прилагането на обвързаната
подкрепа в периода 2015-2019г. ,,Той показва, че нямаме
изкривяване през последните 5 г. и подкрепата е насочена към
малките и средни земеделски стопани”, отбеляза Танева. Тя
изтъкна, че България и Франция винаги имат единомислие по
важните теми.
По време на срещата двамата министри обсъдиха и търговското
споразумение Меркосур. Десислава Танева коментира, че
документът ще се отрази негативно на пчеларите в България.
,,Отчитайки интересите на евентуалните засегнати сектори,
България не би могла да подкрепи изцяло ратифицирането на
търговското споразумение в частта, касаеща селскостопанските
стоки. Споделям притесненията на бранша”, допълни Танева. От
своя страна министър Гийом заяви, че Франция също не приема
в този вид търговското споразумение.
Дидие Гийом посочи, че Франция настоява за приемане на
законодателство за етикетиране на продуктите с посочена
страна на произход. От своя страна българският министър заяви,
че в България предстои промяна на законодателството в
областта на храните и темата ще бъде предложена по време на
обсъждането.
Източник: Агрозона
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До 2020 г. България трябва да
има стратегия за климата

До 2020 г. всички страни-членки на ЕС трябва да са готови и да
представят дългосрочна стратегия за климата. Съгласно
Парижкото споразумение за климата, всички страни трябва да
представят такава дългосрочна стратегия.
Европейският съюз продължава да e начело на глобалната борба
срещу изменението на климата. Подготвяйки се за срещата на
върха на ООН в Ню Йорк на 23 септември ЕК припомня, че
Европейският съюз е начело на глобалните действия в областта
на климата, като преговаря за приобщаваща международна
рамка, за да отговори на това предизвикателство, а във
вътрешен план действа с единство, бързина и решителност.

ЕС предприе конкретни действия зад ангажиментите си по
Парижкото споразумение, в съответствие с приоритета на
Комисията Юнкер за създаване на Енергиен съюз с перспективна
политика за изменение на климата. Европейският съюз е първата
голяма икономика, която въведе правно обвързваща рамка за
изпълнение на своите обещания в рамките на Парижкото
споразумение и успешно преминава към икономика с ниски
емисии с оглед постигане на климатичен неутралитет до 2050 г.
Амбициозните действия в областта на климата се радват силна
подкрепа.
Според
последния
публикуван
специален
Евробарометър, който съдържа проучвания на общественото
мнение възлагано от европейските институции от 1973 г. насам,
93% от европейците смятат, че изменението на климата е
сериозен проблем. Освен това ЕС и неговите държави членки,
верни на своя научно обоснован ангажимент за многостранни
действия, активно се подготвят да представят до началото на
2020 г. дългосрочна стратегия за постигане на климатичен
неутралитет до 2050 г., както е предложено от ЕК.
Комисията представи визията си за просперираща, модерна,
конкурентоспособна и климатично неутрална икономика през
ноември 2018 г., а голяма част от държавите членки одобриха
тази визия през юни 2019 г. Според Евробарометър 92% от
европейците подкрепят постигането на неутрален климат на ЕС
до 2050.
Източник: Агрозона
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Залагането на достатъчно
средства в ОСП ще разкрие
екологичния потенциал на
селското стопанство

Поемането на многогодишни ангажименти и осигуряването на
достатъчен ресурс за новата Обща селскостопанска поритика ще
даде възможност за по-ефективното използване на екологичния
потенциал на подпомаганите сектори и производства в бранша,
заяви на министърът на земеселието, храните и горите
Десислава Танева на неофициална среща с колегите си от
държавите-членки на Европейския съюз във финландската
столица Хелзинки, цитирана от пресцентъра на оглавяваното от

нея ведомство. Танева бе категорична, че съществуващите в
България земеделски практики са в състояние да допринесат за
постигането на високи екологични резултати.
Тя посочи, че страната ни оценява положените усилия от
финландското председателство на Съвета на ЕС за изготвянето
на документ, представящ значението на поглъщането на
въглерод от почвите в борбата с измененията в климата.
Българската позичия по този въпрос е, че законодателните
предложения за ОСП след 2020 г. осигуряват подходяща рамка
за повишаване капацитета на почвите да поглъщат въглерод. „В
България се прилагат мерки, които имат положително влияние
върху задържане на въглерода в почвата. Те са свързани със
зелените плащания, изискванията за кръстосано съответствие и
многогодишните ангажименти от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. От друга страна това са
добрите земеделски практики на земеделските стопани,
прилагани независимо от подпомагането по ОСП“, изтъкна
министърът. Тя уточни, че най-ефективнитеметоди по
отношение на задържането на въглерод в почвите, използвани у
нас, са засяването на покривни култури, прецизно използване на
азот, спазване на сеитбооборот и др.
Въглеродът в почвите се запазва при ограничаване на
разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми
земи, както и поддържането на затревени междуредия при
трайните насаждения. В тази връзка механизмът на обвързаната
подкрепа допринася за подобляване на екологията, отбеляза
Танева.
Източник: Sinor.BG
7

Дежурните екипи на МЗХГ и ДФЗ
провериха 37 сигнала за
неправомерно запалени
стърнища през почивните дни

За трите почивни дни - 21-23 септември към дежурните екипи на
МЗХГ и ДФ Земеделие са подадени общо 37 сигнала за горящи
земеделски площи. Пожарите са горели на територията на
областите: Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково, като
общата засегната площ е над 4500 дка.

Най-големи са щетите в областите Плевен и Русе. В област
Плевен пламъците са обхванали около 2400 дка, а в Русенска
област – 1500 дка.
Сигналите са постъпили от дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" към МВР. Екипите са констатирали
основно изгаряния на стърнища от пшеница, площи с царевица,
пасища и сухи треви. Местоположението е локализирано с GPS и
са извършени измервания на засегнатите площи. Предстои да се
установи дали площите са декларирани за субсидии и съответно
по кои схеми и мерки.
ДФЗ напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни
действия се санкционират. Съгласно Закона за опазване на
земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до
6000 лв., а при повторно става от 2000 до 12 000 лв. Изгарянето
на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е
част от изискванията за кръстосано съответствие. Спазването на
изискванията за кръстосано съответствие е задължително
условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния
размер на директните си плащания. Съгласно изискванията на
европейското законодателство санкцията при неизпълнение на
стандартите за добро земеделско и екологично може да се
достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за
подпомагане в продължение на една или повече календарни
години.
Източник: ДФ „Земеделие“ – РА
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Пчеларите получават 4,5 млн.
лева по de minimis

както в Закона за пчеларството, така и на Наредба за
изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка
консумация.
Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по
линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от
годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство.
Подкрепата има за цел да компенсира направените от стопаните
разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с
последствията от неблагоприятните климатични условия,
довели до ниски добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин,
както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не
може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48
895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

От 7 до 18 октомври 2019 г. пчеларите могат да кандидатстват за
държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ
„Земеделие“. За обезпечаване на финансирането е разпределен
бюджет в размер на 4,5 млн. лв., реши Управителният съвет на
ДФ „Земеделие".
Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които
притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са
реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г.
Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се
с първично производство на селскостопанска продукция –
физически лица, еднолични търговци, юридически лица и
кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са
регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба №3 от
1999 г.
Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде
определен след приключване на кандидатстването за помощта.
Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на
земеделието, храните и горите да изготвят указания за
предоставяне на помощта.
Източник: МЗХГ
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Национална фолклорна среща
„Автентичност и съвремие“

XII Празник на плодородието,
Кюстендил

В село Медовина се провежда
национална
фолклорна
среща
“Автентичност
и
съвремие“,
включваща
майсторски
класове
по
народно пеене и надпяване с
конкурсен характер.
Срещата се организира от
Сдружение
за
фолклор
„Цветница“, със съдействието на Община Попово и подкрепата на
кметството на село Медовина.
Целта на форума е съхраняване и популяризиране на българската
народна песен, обогатяване на уменията за правилно интонационно,
технично и емоционално изпълнение на българската народна песен.
Стимулира интереса, любовта и участието на поколенията в изучаване
на българския фолклор.
Кога: 27-29 септември
Къде: с.Медовина

се предава през поколенията.

В края на септември в
Кюстендил посрещат
есентa с традиционен
Прaзник на плодородието,
който е наследник на
Първия национален
овощарски конкурс, провел
се през 1896 г. Трaдициите
в овощарството в района
на Кюстендил се запaзват и
желанието е този опит да

Днес Празникът на плодородието има състезaтелен характер и найатрактивните и добре предстaвилите се участници получaват награди,
с което се насърчават производителите. Организатор е Община
Кюстендил, в партньорство с Институтът по земеделие – Кюстендил.
След празника в кюстендилския край земеделските служители се
отдават на заслужена почивка до пролетта.
Кога: 28-29 септември
Къде: площад „Велбъжд“ Кюстендил
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VII Фолклорен фестивал „За пояс“,
с. Петърч
В края на септември в с.
Петърч
се
провежда фолклорниятн
фестивал
“За
пояс”.
Организатор на събитието е
Народно читалище „Нов
живот – 1919“ с подкрепата
на Община Костинброд. За
седма поредна година на
сцената ще се изявят многобройни групи и индивидуални изпълнители
от община Костинброд, Софийска област, София-град, област
Перник, област Стара Загора и други.
Целта на фестивала е да популяризира българското и да покажем на
публиката колко красива е магията на българския фолклор. Участие ще
вземат групи от цяла България, както с танци, така и с песенен и
обреден фолклор.
Кога: 28 септември
Къде: с.Петърч

Национален фолклорен събор
„Ритъмът на България“, Ловеч
За втори път в Ловеч ще се проведе
фолклорен събор на открита сцена на
парка Стратеш. „Ритъмът на България“ е
включен в Културния календар на
Община Ловеч и събира самодейни
танцови и певчески формации от цяла
България.
Читалищата от Община Ловеч имат
възможност да покажат традиционни
занаяти и обичаи от своя край в специално
подредени шатри. Ще има надиграване
между двойки танцьори, излъчени от
танцовите състави, а оценка в него ще
даде публиката със своите аплодисменти. Съборът завършва с концерт
на голям фолклорен ансамбъл.
За гостите и изпълнителите се предвиждат общи хора, забавни игри,
демонстрации, през целия ден – всеки да се хване на хорото в общото
веселие.
Поканата към всички любителите на българския фолклор от цяла
България и ловчалии, като символични домакини на събора, е по
възможност да бъдат облечени в народни носии или елементи от
носията.
Кога: 28 септември
Къде: с.Петърч
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