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БРЮКСЕЛ↓ 
Ключови препоръки на 
Европейския комитет на 
регионите към земеделието на ЕС 

По време на 25-ата конференция на 
страните по Рамковата конвенция на 
Организацията на Обединените Нации 
по изменение на климата /РКООНИК/ 
в Мадрид членовете на Европейския 
комитет на регионите (КР)* 
приветстваха съобщението за 
„Европейската зелена сделка“ и 
припомниха, че „градовете и 

регионите са от ключово значение за постигане на целта на ЕС за 
неутралност по отношение на климата“. 
Според КР Зеленият пакт трябва да бъде движещата сила за по-
устойчиво селскостопанско производство и потребление в 
Европейския съюз. „КР отново призова за намаляване с 30 % на 
емисиите на парникови газове от селското стопанство и за 
удвояване на площите за биологично земеделие в държавите 
членки в сравнение с 2017 г.“ 

По време на дебат с участието на новоназначения изпълнителен 
заместник-председател на Европейската комисия за 

„Европейската зелена сделка“ Франс Тимерманс, КР призова ЕС 
да задържи глобалното затопляне под 1,5 °C, като създаде 
амбициозен законодателен и финансов пакет от мерки, който 
подкрепя всички региони и градове при осъществяването на 
прехода и поставя устойчивостта в центъра на всички политики. 

„Не може да продължаваме да затваряме очите си пред 
извънредната ситуация в областта на климата... „- 
изявление на Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския 
КР. 

В своята резолюция, относно Зеления пакт, приета на 5 декември 
2019 г., КР дава ключови препоръки по отношение на 
устойчивите селскостопански практики, предлагайки 
„увеличаване на финансовата помощ за практики, оказващи 
благоприятно въздействие върху климата в двата стълба 
на Общата селскостопанска политика“. 

КР предлага да се създаде Форум на градовете и регионите за 
сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки по 
отношение на прилагането на Зеления пакт. 

*Европейският комитет на регионите (КР) е консултативен 
орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители 
на изборни длъжности от 28-те страни- члнки. КР дава 
възможност на регионите и градовете официално да 
изказват становища в процеса на създаване на 
законодателство на ЕС, гарантирайки, че позициите и 
нуждите на регионалните и местните органи се вземат 
предвид. Европейската комисия, Съветът на ЕС и 
Европейският парламент трябва да се консултират с КР, 
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когато подготвят законодателство по въпроси, засягащи 
местното и регионалното управление, като например 
здравеопазване, образование, заетост, социална политика, 
икономическо и социално сближаване, транспорт, енергетика 
и изменение на климата. Ако не го направят, КР може да 
отнесе въпроса до Съда на ЕС. 

Източник: ruralnet.bg 

Финландското председателство 
залага 334 млрд. евро за 
земеделие от общия бюджет на 
ЕС до 2027 г. 
Въпреки че в края на 2019 година държавите-членки не стигнаха 
до преговори върху проект за многогодишната финансова рамка 
(МФР) за следващия програмен период 2021–2027 г., все пак 
финландското председателство на Съвета на ЕС представи на 
държавите-членки предложението си за следващия 
дългосрочен бюджет, съобщиха от Еврокомисията. 

След излизането на Великобритания от Общността БРЕКЗИТ, 
което ще се случи на 31 януари 2020 г., държавите-членки вече 
ще имат свобода за преговори, които на този етап не е ясно дали 
ще приключат през пролетта или лятото на следващата година. 

И все пак, предложението, направено миналата седмица от 
финландското председателство, е бюджетът на ЕС за следващия 
период  да бъда в размер на 1,087 трилиона евро за 
седемгодишния период, равен на 1,07% от брутния национален 
доход на страните членки на ЕС. Предложеният бюджет се 
съсредоточава върху новите приоритети на ЕС, а именно – 
климатичните промени, иновациите и мерките за управление на 
миграцията. 

 

С него се очаква 
да бъде 
финансирана и 

реформирана 
селскостопанска 

политика и за 
политика на 

сближаване, 
която подкрепя 

растежа. 

Предложение по бюджета за България 

По отношение на политиките на сближаване ( регионално 
развитие) проектобюджетът залага 323 милиарда евро. 

За подпомагане и развитие на селското стопанство са 
предвидени 334 милиарда евро, като 40 на сто от този бюджет 
задължително трябва да се разходва за мерки, свързани с 
преодоляването на климатичните промени. 
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За други програми, включително новите приоритети за иновации 
бюджетът залага 356 милиарда евро.  
Финансирането на другите програми на ЕС, включително 
новите приоритети, формира най-голям дял от предложението 
на председателството и е с 37% по-голямо, отколкото в 
настоящата финансова рамка. Предложението би позволило на 
ЕС да увеличи разходите например за научни изследвания и 
иновации, климатични действия, управление на миграцията и 
цялостна сигурност. 
Съкращенията в кохезионното и селскостопанското 
финансиране по предложението на председателството бяха 
балансирани в сравнение с намаленията, предложени от 
Европейската комисия. 
Европейската комисия предложи 25% от бюджетните разходи на 
ЕС да бъдат използвани за подкрепа на климатичните цели. 
Финландското председателство предлага 25% да бъдат 
минимум за новия период на МФР. 
Както е предложено от Комисията, предложението на 
финландското председателството също съдържа механизъм, 
който създава условия между спазването на принципа на 
правовата държава и получаването на средства от ЕС. 
Преговорите ще продължат в Европейския съвет 
Като председателство на Съвета на ЕС Финландия е подготвила 
предложение в съответствие с политическите насоки и графика, 
дадени от Европейския съвет. Предложението се основава на 
двустранните преговори, проведени с държавите-членки през 
есента, и на дискусиите в Съвета по общи въпроси и в 
Европейския съвет. След представянето на предложението на 
председателството председателят на Европейския съвет ще 
поеме отговорността за преговорите. Преговорите ще бъдат 

окончателно приключени, когато Европейският парламент даде 
съгласието си за новата многогодишна финансова рамка. 
При досегашното обсъждане на бъдещото законодателство  в 
Европейския парламент депутати настояват за промени в 
начина, по който се финансира бюджетът, с добавянето на нови 
източници ‒ например с облагане на големите компании в 
дигиталния сектор, с приходи от схемата за търговия с емисии и 
данък върху използването на пластмаса. Подобни нови 
източници на приходи биха намалили преките вноски на 
държавите членки и биха икономисали средства за тях. 

Източник: Sinor.BG 

Евродепутати с предложения за 
по-високи данъци за 
мултинационалните компании  
Дебат в Европейския парламент ЕП за бъдещата 
данъчна политика в рамките на ЕС показва, че 
мултинационалните компании на практика плащат по-ниски 
данъци от малките и средни фирми, като изследване показва, че 
около 40% от печалбите на големите компании се пренасочват 
към данъчни убежища с ниски или нулеви ставки. 

Дискусията се проведе под егидата на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и е свързана с 
модернизиране на правилата за корпоративно данъчно 
облагане. Целта е тези правила да бъдат приведени в 
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съответствие с процесите на глобализация и цифровизация, 
които са водещи фактори в съвременния бизнес. 

Европейският парламент ще гласува резолюция по темата на 18 
декември, съобщиха от пресцентъра на ЕП. 

Големите компании все повече разчитат на бизнес модели, 
основани на дигиталните технологии, и нямат нужда от 
фабрики, работници или дори превоз на стоки през граница, за 
да реализират приходи. Сегашните правила за корпоративно 
облагане обаче изискват дадена компания да има физическо 
присъствие в определена страна, за да има основание за 
събиране на данъци от местните данъчни власти. 

 

Друго предимство на 
големите компании е, 
че имат дъщерни 
дружества на много 
места и могат да 
насочват приходите си 
към юрисдикции с по-

ниски данъчни ставки. Това от своя страна подтиква държавите 
да предлагат все по-изгодни данъчни условия, като по този 
начин отнемат данъчни приходи от други държави. 

Преговорите в рамките на ОИСР, в които участват 135 страни, 
целят да намерят международни решения за облагането на 
компании без физическо присъствие в конкретна страна и за 

определяне на минимална данъчна ставка за предотвратяване 
на вредите от данъчната конкуренция между държави. 

По време на дебата много депутати подчертаха, че е въпрос на 
справедливост да се гарантира реалният данъчен принос на 
мултинационалните компании и гигантите в цифровата област. 
„Гражданите, потребителите и малките фирми плащат своя дял, 
като ефективните данъчни ставки са 40% или повече, но много 
мултинационални компании не го правят“, заяви председателят 
на икономическата комисия в ЕП Ирене Тинaли от Италия. 

Много депутати изтъкнаха в дискусията, че проблемът е 
глобален и решенията трябва също да бъдат глобални. „Когато 
говорим за дигиталната икономика, ние разглеждаме 
международни предизвикателства. Следователно трябва да 
работим по тези предизвикателства на международно ниво“, 
заяви Маркус Фербер (ЕНП, Германия). Той също така призова за 
внасяне на ред в самата Европа: „Ние трябва да решим 
собствените си проблеми вътре в ЕС... трябва да сложим край на 
нашите данъчни убежища“. 

Еврокомисарят за икономиката Паоло Джентилони посочи, че ЕС 
е ангажиран да търси международно споразумение по темата, 
но увери депутатите, че Комисията е готова да действа във 
всички случаи: „Ако не бъде постигнато международно 
споразумение през 2020 г. или то има само ограничен обхват, 
кристално ясно е, че силните доводи за действия на ниво ЕС ще 
останат валидни и че Комисията ще предприеме мерки на тази 
основа“. 

Източник: Sinor.BG 



5 
 

ЕП: Европейците нямат 
достатъчно информация за 
качеството на питейната вода 

 
Прозрачността по проблемите свързани с питейната вода в ЕС и 
достъпът до актуална информация за качеството на водата годна 
за консумация са сред слабостите на Директивата за питейната 
вода. Това се казва в доклад на комисията по околна среда на 
Европейския парламент. Друга слабост на директивата, върху 
която ще се работи в бъдеще, са материалите, които при контакт 
с питейната вода влошават нейното качество. 

Въздействието на директивата за питейната вода е оценено на 
базата на подход основан на риска, който обаче е неефективен. 

Необходимо е да се променят параметрите и обхватът на 
директивата, според оценката на комисията по околна среда. 

Оценката на директива 98/83/ЕК за качеството на водата за 
питейни нужди беше направена от ресорната парламентарна 
комисия по предложение на Европейската комисия. Резултатът 
от направения преглед показва, че директивата изпълнява 
предназначението си да осигурява високо качество на питейната 
вода. Документът обаче е създаден преди 20 години и не 
отразява съвременни фактори и тенденции, които се отразяват 
на качиството на водата. Целта на ревизията е да осъвремени 
директивата, да идентифицира слабостите в нея и да отговаря на 
целите на инициативата ‘Right2Water’. 

Предложението за изменение на директивата ще помогне на 
страните-членки на ЕС да управляват по-ефикасно и устойчиво 
своите ресурси от питейна вода, както и да ограничат загубите на 
това природно богатство. Сред целите на директивата е да 
спомогне за намаляване на пластмасовите бутилки, да подобри 
доверието на потребителите в качеството на чешмяната вода, да 
предостави повече обществено достъпна информация и да 
осигури достъпа на всички граждани на ЕС до питейна вода. 

Следващата стъпка в законодателния процес е директивата да 
бъде приета на първо четене в Съвета на ЕС. 

Източник: Агрозона 
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Европарламентът обсъжда 
съвместимостта на 
споразумението Меркосур със 
Зелената сделка 

 
В Европейския парламент днес ще се състои дебат за 
съвместимостта на търговското споразумение между ЕС и 
Меркосур с новата европейска Зелена сделка. 

На 28 юни 2019 г. Европейският съюз и страните от Меркосур 
(Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) подписаха 

споразумение за търговия, обхващащо пазар от 780 милиона 
души. Сега предстои то да бъде одобрено и от Европейския 
парламент. 

Европейската „Зелена сделка“, която председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи пред 
евродепутатите на 11 декември, цели Европа да стане първият 
климатично континент. 

Очаква се евродепутатите да повдигнат също въпроса с 
пожарите в Амазония и позицията на бразилския президент 
Жаир Болсонаро по проблема. 

Източник: Агрозона 
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У НАС ↓ 
ДФ „Земеделие“ преведе близо 
635 млн. лева по СЕПП за 
Кампания 2019  

 

 

ДФ 

„Земеделие“ преведе близо 635 млн. лв. (634 853 270 лв.) на 56 524 
земеделски стопани по СЕПП - схемата с най-голям бюджет от 
директните плащания. Изчисленията са извършени по индикативна 
ставка от 191.45 лв./хектар. За Кампания 2019 по СЕПП ще бъдат 
разпределени общо 741 млн. лева. 
    За първи път калкулациите през месец декември по СЕПП се 
извършват след финализиране на процедурата по изясняване 

принадлежността на констатираните двойно заявени площи за 
текущата Кампания – 2019. 

    Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2019 ще бъде 
определена със заповед на министъра на земеделието, храните 
и горите. Документът ще бъде издаден след актуализирането на 
слой „Площи, допустими за подпомагане“. Това ще стане след 
като се разгледат възраженията, които земеделските стопани 
подаваха до 13 декември. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще 
извърши окончателните оторизации по СЕПП. 

    Само в рамките на последния месец фермерите получиха 
общо 862 млн. лв. за Кампания 2019. От тях 154 млн. лв. бяха 
изплатени на животновъдите по схемите за обвързано 
подпомагане и за преходна национална помощ. В края на 
ноември фонда преведе и първи транш от близо 73 млн. лв. по 
схемата за намален акциз върху газьола. 

     На 20 декември предстои ДФЗ да направи и последното 
плащане към стопаните за годината. В края на седмицата ще 
бъдат преведени още над 83 млн. лв. по мярка 13 за 
необлагодетелстваните райони. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 
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България и Румъния с ръст от 32 % 
в квотите за калкан през 2020 
година  

 
Oбщият допустим 
улов за калкан през 
следващата година 
за България и 
Румъния ще бъде в 
размер на 150 тона. 
Това беше 
одобрено по време 

на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, 
проведен на 16 и 17 декември в Брюксел. На вчерашното 
заседание беше приет регламент, определящ възможностите за 
риболов за 2020 г. в Черно, Адриатическо и Средиземно море, 
съобщиха от министерството на земеделието. 

Двете съседни черноморски държави ще имат право на по 75 
тона улов на калкан. Това е с 32% повече спрямо досегашното 
разрешено количество. До момента одобренията бяха за 
годишен улов от по 57 тона за всяка една от държавите. 

Като възможност за риболов при цацата Еврокомисията 
предлага България и Румъния да запазят досегашните 

количества на улов като през 2019 г., а именно 11 475 тона. 
Предвид голямото значение на този вид риболов за сектора е 
постигнат сериозен успех за страната ни. 

Приетите правила отразяват непрекъснатите усилия и амбиции 
за осигуряване на социална и икономическа жизнеспособност на 
рибарите, работещи в тези региони, чрез възстановяване и 
поддържане на запасите на устойчиви нива. 

Източник: Sinor.BG 

Животновъдите получиха още 6, 
65 млн. лева обвързано 
подпомагане  
ДФ „Земеделие“ изплати още 6, 650 млн. лв. (6 649 235 лв. ) на 
187 фермери, които отглеждат животни по осемте схеми за 
обвързано подпомагане за Кампания 2019. Субсидии бяха 
изчислени максимално бързо и преведени по банковите сметки 
на стопаните след допълнително въведени данни за 
извършените проверки в съответствие с изискванията за 
кръстосано съответствие. 

    Само в рамките на последния месец фермерите получиха 
общо над 868 млн. лв. за Кампания 2019. В понеделник, 16 
декември, бяха изплатени 635 млн. лв. на 56 524 земеделски 
стопани по СЕПП. От началото на месеца по банковите сметки на 
животновъдите поетапно постъпиха над 160 млн. лв. Те бяха 
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разпределени по схемите за обвързано подпомагане и по 
схемите за преходна национална помощ. В края на ноември 
фондът преведе и първи транш от близо 73 млн. лв. по схемата 
за намален акциз върху газьола. 

 

    На 20 декември, петък, предстои ДФЗ-РА да направи и 
последното плащане към стопаните за тази година. Ще бъдат 
преведени още над 83 млн. лв. по мярка 13 за 
необлагодетелстваните райони. 

Източник:  ДФ „Земеделие“-РА 
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓ 

XIII Празник на пелина – с. 
Змейово 

Празник на пелина се 
провежда всяка година в 
старозагорското село 
Змейово в уикенда преди 
Коледа. Събира 
производители, които 
предлагат свои варианти на 
рецептата, а експерти 
оценяват продукцията по 

пивкост, цвят, аромат, бистрота. Всички останали посетители просто 
се наслаждават на дъхавата напитка. 
Технологията на змейовския пелин е съвсем различна от  осмарския 
пелин, който може би е най-популярен у нас. Като основа за 
приготвянето на змейовската напитка се използва специална настойка 
и старо вино, докато осмарският му „съперник“ представлява истинско 
специално приготвено вино по „тайна“ рецепта. 

Кога: 21 декември 
Къде: „НЧ „Пробуда 1928“, с. Змейово 
 

 

Празничен фестивал по изкуства 

 
Показване на традиции и обичаи, свързани с българската 
култура, изкуства, занаяти. Възможност за изработка на ръчно 
направени аксесоари, плетива, демонстрации на живо. Всеки 
зрител и ученик имат възможността да се докоснат до 
Коледната магия, седмица преди да е стартирала. 

Благодарение на занаятчии, етнографи, етнолози, хора на 
изкуството, фотографи, художници, скулптури, фолклорни 
ансамбли, живописци и много други, фестивалът бива реалност. 

Кога: 21 -22 декември 
Къде: София 

 

 




