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БРЮКСЕЛ↓
Министрите на земеделието на
Германия, Франция и Испания
призовават за по-опростена и
зелена ОСП, която запазва
общностния си характер в ЕС
Призивът е заявен
посредством обща
декларация, която
трите
страни
представиха преди
заседанието
на
Съвета на ЕС по
земеделие
и
рибарство на 27
януари 2020 г. В декларацията се подчертава, че ОСП трябва да
остане важна политика на ЕС като се подчертава нейната роля за
хранителната сигурност и жизнеспособността на фермите и
селските райони.

Германия, Франция и Испания считат, че политиката трябва да
допринася повече за опазване на околната среда и борбата
срещу климатичните промени, съпътствайки прехода към поустойчиви производствени системи с оглед достигане
неутралност към климата през 2050 г.
В декларацията се призовава за ОСП, базирана на общ набор от
приложими
правила,
избягващи
изкривяването
на
конкурентоспособността и ограничаването на броя възможни
механизми, за да осигури на европейските фермери обща рамка
за производство в съответствие с високи екологични стандарти.
Германия, Франция и Испания твърдо подкрепят новата
екологична архитектура, предложена от Европейската комисия,
която въвежда засилена условност и създава основа за завишени
екологични изисквания посредством задължителна екосхема по
първи стълб и агроекологични мерки по втори стълб. Трите
държави членки подчертават, че условността следва да бъде
общ набор от принципи и следва да се прилага справедливо за
всички земеделски системи, дори ако контрола се коригира по
отношение на малките фермери.
Декларацията призовава за екосхема, задължителна за
държавите членки и доброволна за фермерите, която да
осигурява стимулиращи плащания по първи стълб за екологично
и климатично ориентирани практики. Германия, Франция и
Испания изразяват позиция в подкрепа на минимален бюджет,
който да се разпредели за екосхемите и смятат, че
предложението на Финландското Председателство за
минимален дял от общия бюджет по първи и втори стълб,
отделен за разходи, свързани с околната среда и климата е
стъпка в правилната посока. В декларацията се подчертава, че
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повишените екологични и климатични амбиции на ОСП, както и
повишените амбиции в областта на хуманното отношение към
животните и нуждата от укрепване на социално-икономическото
устройство на селските райони, трябва да вървят ръка за ръка с
осигуряването на адекватно финансиране за тяхното прилагане
и бюджетът, определен за бъдещата ОСП трябва да съответства
на нивото на екологичните и климатични предизвикателства.
Източник: osp.bg

ЕК ще предложи Климатичен
закон през март 2020 г.

стойности и той ще бъде готов през октомври 2020 г. Това стана
ясно по време на последното заседание на Специалния комитет
по
селско
стопанство
(СКСС),
когато
Хърватското
председателство представи приоритетите си в сектор
земеделие.
През март 2020 г. пък Европейската комисия ще излезе със
Стратегия за биоразнообразието за периода 2020-2030,
Стратегия за горско стопанство и мерки към нея, Стратегия „От
фермата до трапезата“, която ще включва като основни
елементи намаляване на използване на пестициди, антибиотици
и прилагане на практики за биологично земеделие.
Към момента Европейската комисия смята, че предложението за
секторното законодателство дава възможност Общата
селскостопанска политика да отговори на амбицията на Зелената
сделка, но ще трябва да се проследи хода на разработваните
документи и мерки в тях, така че да се вземат предвид в
тристранните преговори и при планиране на Стратегическия
план.
По предложението за Преходен регламент, председателството
цели постигане на споразумение без финансовите параметри до
месец март 2020 г., за да могат да стартират преговорите с
Европейския парламент (ЕП).

Европейската комисия ще предложи Климатичен закон, като се
очаква това да стане през март 2020 г. Ще има и последващ план
за действие, който може да съдържа конкретни целеви

Въпреки, че Специалният комитет по селско стопанство (СКСС)
смята, че водещ принцип в обсъждането на текстовете трябва да
остане „стари правила, нови пари“, остават редица елементи, на
които трябва да бъде обърнато внимание, като например
преходната национална помощ, правилата за одобрение на
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удължаването на ПРСР, продължителност на новите
агроекологични ангажименти, удължаване на срока за
прехвърляне на средства между стълбове, правила по
приключването на програмите за плодове и зеленчуци и др.
Източник: Агрозона

Ръст в преработката на мляко в ЕС

Това показват актуалните данни, публикувани от обсерваторията
за пазара на мляко на Европейската комисия. От юли 2019 г.
обемите на доставка в Европейския съюз са над нивото от
предходната година. Тази тенденция се очаква да продължи и
през декември.
Производството на сурово мляко в Съединените щати от януари
до ноември 2019 г. също беше малко над нивото от предходната
година и отбеляза ръст с 0,3%. Количеството мляко, доставено от
фермерите в Австралия, продължава да намалява значително.
Поради сушата и намаляването на броя на млечните стада
преработвателите успяха да преработят с 5.3% по-малко мляко
от началото на новия млечен сезон от юли до ноември 2019 г.
Спадът на производството в Нова Зеландия е сравнително
умерен, като от юни до ноември е отчетен спад с 0,4%. В Океания
октомври се смята за сезонен пик на доставките на мляко, след
което кривата на доставките отново намалява значително.
Източник: Агрозона

Млекопреработвателните предприятия в ЕС успяха да
преработят с 0,9% повече мляко през ноември 2019 г. в
сравнение със същия месец на предходната година. В периода
от януари до ноември 2019 г. преработените количества са с 0.5%
по-големи в сравнение със същия период на 2018 г.
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Германия, Франция и Испания:
Повишените екоамбиции да
вървят ръка за ръка с
необходимото финансиране

За по-опростена и зелена ОСП, която запазва общностния си
характер в ЕС са призовали вчера в обща декларация министрите
на земеделието на Германия, Франция и Испания. В документът
се подчертава, че Общата селскостопанска политика трябва да
остане важна политика на ЕС като се подчертава нейната роля за
хранителната сигурност и жизнеспособността на фермите и
селските райони. Трите страни призовават за ОСП, базирана на
общ набор от приложими правила, избягващи изкривяването на
конкурентоспособността и ограничаването на броя възможни

механизми, за да осигури на европейските фермери обща рамка
за производство в съответствие с високи екологични стандарти.
Германия, Франция и Испания твърдо подкрепят новата
екологична архитектура, предложена от Европейската комисия,
която въвежда засилена условност и създава основа за завишени
екологични изисквания посредством задължителна екосхема по
първи стълб и агроекологични мерки по втори стълб. Трите
държави членки подчертават, че условността следва да бъде
общ набор от принципи и следва да се прилага справедливо за
всички земеделски системи, дори ако контрола се коригира по
отношение на малките фермери.
Декларацията призовава за екосхема, задължителна за
държавите членки и доброволна за фермерите, която да
осигурява стимулиращи плащания по първи стълб за екологично
и климатично ориентирани практики. Изразена е подкрепа за
осигуряването на минимален бюджет, който да се разпредели за
екосхемите и смятат, че предложението на Финландското
Председателство за минимален дял от общия бюджет по първи
и втори стълб, отделен за разходи, свързани с околната среда и
климата е стъпка в правилната посока. В декларацията се
подчертава, че повишените екологични и климатични амбиции
на ОСП, както и повишените амбиции в областта на хуманното
отношение към животните и нуждата от укрепване на социалноикономическото устройство на селските райони, трябва да
вървят ръка за ръка с осигуряването на адекватно финансиране
за тяхното прилагане и бюджетът, определен за бъдещата ОСП
трябва да съответства на нивото на екологичните и климатични
предизвикателства.
Източник: Агрозона
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За промоции извън Европа ЕК
отваря приеми за 200,9 милиона
евро през 2020 г.
На 27 януари Европейската комисия официално обяви приема на
предложения по европейските програми, свързани с
популяризирането на храни и селскостопанска продукция от ЕС
в чужбина. Бюджетът за 2020 г. е 200,9 милиона евро, като от
него 181,4 милиона евро са отделени за съфинансиране на
промоционалните програми, които ще бъдат класирани след
съответните процедури.

Отделно с бюджет от 8 млн. евро ще бъдат подпомагани
промоции на пресни плодове и зеленчуци, които имат за цел да
увеличат потреблението им в контекста на балансирана и
здравословна диета.
По тези програми могат да кандидатстват редица организации
като търговски дружества, организации на производители или
предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

Самите проекти може да се подават до 15 април 2020
г. на специалния портал на Европейската комисия, съобщиха от
пресцентъра на ЕК.
Според разпределението 118,4 милиона евро са за
съфинансиране на реклама в страни извън ЕС, като с висок
търговски потенциал се определят държави като Корея, Япония,
Мексико, САЩ и Китай.
С предимство ще бъдат програмите, които имат за цел да
информират потребителите в ЕС и по света за различните схеми
за качество на ЕС като географските указания или биологичните
продукти. Те могат също така да насърчават високите стандарти
за безопасност и качество на ЕС, както и разнообразието и
автентичността на европейските продукти.

Промоционалните програми са два типа - така наречените
„прости“ програми - когато са подадени от една или повече
организации от една и съща държава от ЕС. „Мулти“- програмите
се подават от поне две национални организации от поне две
държави-членки или от една или повече европейски
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организации. Последвалите кампании обикновено стават за три
години.

У НАС ↓

Включени в общия бюджет от 10 милиона евро се заделят (5
милиона евро за прости програми и 5 милиона евро за
съдружията между организации от две и повече държави).
Допълнителни 9,5 милиона евро са заделени за собствените
инициативи на Комисията. Те включват участие в панаири и
комуникационни кампании, както и дипломатически офанзиви,
ръководени от европейския комисар по земеделието и
развитието на селските райони и придружени от бизнес
делегация.

МЗХГ стартира информационна
кампания за директни плащания
2020

След съответното оценяване одобрените проекти ще бъдат
обявени от Европейската комисия през есента на 2020 г.
Изпълнителната
агенция
на
ЕС
за
потребителите,
здравеопазването, земеделието и храните, CHAFEA предоставя
редица инструменти, за да помогне на кандидатите да
представят успешно своите предложения. Повече информация
ще бъде налична по време на серия от „информационни дни“,
които ще участват в целия ЕС. Европейският ден за информация
ще се проведе в Брюксел на 30 януари 2020 г., отворен за всички
потенциални бенефициенти, рекламни агенции и национални
органи.
Източник: Sinor.BG

На 7 февруари 2020г., ще се даде официален старт на
информационна кампания за директни плащания 2020,
организирана от Министерството на земеделието, храните и
горите.
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Срещите със земеделските стопани ще се проведат във всички
областни градове на страната. На всяка от тях ще присъства
представител на ръководството на МЗХГ и екип от експерти.
Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в
условията по схемите за директни плащания и подаването на
заявления. Ще се обсъждат предстоящите приеми по
Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.,както и
актуални въпроси по държавните помощи. Стопаните ще бъдат
запознати с новите моменти в законодателството в сектор
„Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво ЕС за Общата
селскостопанска политика след 2020 г.

По отношение на реформата на Общата селскостопанска
политика (ОСП) след 2020 г. правителството:

Източник: МЗХГ

Какви позиции ще защитава
страната в преговорите по ОСП
през текущата 2020 година?
С Решение 46 от 2020 г. Министерският съвет прие Годишна
програма за участието на Република България в процеса на
вземане на решения на Европейския съюз през 2020 година.
Годишната програма определя въпросите от европейския
дневен ред, които са от приоритетно значение за
страната през текущата година и формулира националния
интерес по всеки един от тях.







Ще продължи да декларира амбиция за приемане на повисоки нива за обвързана подкрепа, осъществявайки
тясно сътрудничество с държавите членки (ДЧ), с които
имаме сходни позиции.
Ще настоява за запазване на преходната национална
помощ и след 2020 г., като за целта ще положи всички
усилия за ефективно сътрудничество с ДЧ, които заявяват
интерес за запазването на този вид подкрепа.
Изразява опасения към предвидената възможност
Комисията да спре или трайно да намали плащанията
за ДЧ, както и възможността за спиране на плащания във
връзка с многогодишния мониторинг на качеството на
изпълнението на Стратегическия план. В тази връзка
поддържа позицията, че предвидените задължения на ДЧ
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да прогнозират за продължителен период от време в
особена конкретика, без да могат да предвидят в
дългосрочен план динамичните промени в сектора, е
практически невъзможно и ще доведе единствено до
допълнителна административна тежест и финансови
санкции.
Счита, че слабостите на Новия модел на изпълнение,
свързани с въвеждането на годишни цели, могат да бъдат
преодоляни единствено чрез увеличаване на периода на
целеполагане. В тази връзка предлага въвеждането на
годишните цели да отпадне и да бъде заменено от
залагането на цели в средата и края на програмния
период.
Счита за необходимо да бъде запазен бюджетът на
Съюза за училищната схема в размер на 250 000 000
евро, предвид заложените амбициозни цели на схемата
за насърчаване на здравословно хранене на децата и
високият обществен интерес към нея.
Счита за напълно обосновано прилагането на преходен
период от поне 1 година преди пристъпване към
въвеждането на реформираната политика с цел да се
гарантира непрекъснатост на ОСП до създаването на
новата система.
Източник: ruralnet.bg

Индикативен график за прием по
мерките за лозари и
винопроизводители за 2020

Фонд „Земеделие“ е публикувал актуализиран индикативен
график за прием по мерките по Националната програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор през 2020 година.
Графика е както следва в таблицата по-долу. От ДФЗ уточняват,
че най-интересната мярка „Преструкториране и конверсия на
лозя“ ще бъде отворена след приeмане на промени в
методологията за пределните цени и приключване на
процедурата по обнародването й.
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ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ 2020
Актуализиран към дата 17.01.2020 г. след обнародване на
Наредба № 6 от 26.10.2018 г.
БЮДЖЕТ ПЕРИОД НА
МЕРКИ
(ЛВ.)
ПРИЕМ

Последен ден за доказване на
произведената продукция за
Кампания 2019

17 февруари - 06
март

1. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ В
ТРЕТИ СТРАНИ

3 911 600

2. ИНВЕСТИЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯ

16 329 887 09 март - 27 март

3. ЗАСТРАХОВАНЕ НА
РЕКОЛТА

1 955 800

04 май - 30 юни

4. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И
10 933 141 01 юни - 19 юни
КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ*
5. СЪБИРАНЕ НА
РЕКОЛТА НА ЗЕЛЕНО

1 000 000

Мярка събиране на
реколтата на зелено
ще бъде отворена в
случай на наличие
на криза

Източник: Sinor.BG

Изтича срокът за подаване пред ДФ „Земеделие” на
деклацариите за доказване на минимални добиви и
реалиизация на произведената продукция от страна
на земеделските производители, кандидатствали за Кампания
2019 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и
зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство.
Възможността бе открита на 2 януари т.г.
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Утвърденият образец на електронен опис на документите,
доказващи реализацията на произведената продукция е
достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“.
На същото място е публикувана и Инструкция за попълване.
Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда.
В случай на необходимост земеделските стопани могат да
поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече
редове от областните структури на фонда. При попълване на
приложения файл не се обединяват редове, не се добавят
работни страници и по никакъв начин не се променя формата на
зададената таблица.

Нов план за спешни мерки при
птичи грип искат експерти

Попълненият опис по образец се подава на електронен и на
хартиен носител, придружен от копия на описаните документи.
Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен
адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на
кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за
обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са
предоставили декларация и опис по образец, утвърден от
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената
продукция през годината на кандидатстване, както и документи,
които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на
Наредба 3 от 17.02.2015 г.
Източник: Агрозона

Практическо ръководство от страна на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) за борба с Инфлуенца А по
птиците, като част от Оперативния план за ликвидиране на
особено актуални заразни болести по животните, което следва
да се съгласува с производствения бранш и да се актуализира
всяка година, е една от прицелните насоки за надзора на
Инфлуенца А вирусите, които разписват от Центъра за оценка на
риска по хранителната верига (ЦОРХВ) в специално разработен
доклад. Специалистите от центъра настояват този документ да
изпълнява ролята на план за спешни мерки и да отразява най10

новите данни и тенденции за разпространение и циркулация на
Инфлуенца А вирусите по птиците.
В препоръките на ЦОРХВ е включено да има отстояние на
фермите от влажни зони от ферми за птици, отглеждани
свободно, от ферми с отглеждане на повече от един вид птици,
особено кокошеви видове и водплаващи. Важно е и в региони с
висока концентрация на птици да продъли оценката на мерките
за биосигурност, за да се редуцират рисковете от евентуално
проникване на Инфлуенца А вируси.
Специалистите препоръчват след анализ на резултатите от
предишния неблагополучен 3-годишен период в България
изцяло да се осъвремени и актуализира системата за надзор на
Инфлуенца А по птиците – активен и пасивен. В него следва да се
добавят прицелните за HPAI диви птици на основата на данните
за най-често срещаните заболели диви прелетни и непрелетни
птици в Европа е у нас.
В списъка с прицелните домашни и промишлено отглеждани
птици за нуждите на надзора в България следва да се включат и
фермите не само с патици-мюлари, но и тези от кокошевите
видове, особено от регионите с най-висока плътност и
концентрация в Южна и Северна България.
Оценката от ЦОРХВ е направена в края на 2019 г. и към актуалния
момент специалистите са изказали мнение, че рискът от
разпространение на Инфлуенца А по птиците в страните от ЕС в
това число и България е много нисък.
Източник: Агрозона

Извършва се предварителна
оценка на проектите по подмярка
6.3 от ПРСР 2014-2020
Проектните
предложения
на
кандидатите
по
подмярка
6.3
„Стартова помощ за
развитието на малки
стопанства“
са
интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за
администриране и контрол) на ДФ „Земеделие“. ИСАК дава
възможност да се анализира информацията за размера на
поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки
по критериите за подбор.
Това е втори прием по подмярката, който премина при голям
интерес от страна на земеделските стопани. В периода на
кандидатстване бяха подадени 2 449 проектни предложения на
стойност близо 72 млн. лв. (71 846 313 лв. или 36 735 000 евро),
при разполагаем бюджет от 43 млн. лв. (22 млн. евро).
Бюджетът дава възможност за финансиране на 1 466 проектни
предложения. Към настоящия момент данните показват, че в
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извадката на 100%-я наличен бюджет влизат тези, които са
заявили минимум 27,86 точки по критериите за подбор.
Разплащателна агенция ще приключи предварителната оценка
по критериите за подбор на проектните предложения от
процедура № BG06RDNP001-6.007 до 10 февруари 2020 г. След
това резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на
ДФ „Земеделие“.
Източник: МЗХГ

Пчелари се събират на изложение
в Плевен
От 6 до 9
февруари 2020 г.
в Плевен ще се
състои

най-новите тенденции в окачествяването и ветеринарните
препарати. Фестивал на меда ще покаже родното медено
производство, а конкурс ще определи най-проспериращия млад
пчелар за 2019 г. За първа година в рамките на Международното
пчеларско изложение в Плевен ще има и фотоконкурс на
пчеларска тематика, а за децата е организирана изложба на тема
„Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве
и дълголетие“.
Най-много регистрирани пчелини в Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) в страната към началото на 2020
г. има на територията на област Бургас – 1576. Пчелните
семейства обаче там са едва 65 408. С най-много пчелни
семейства са пчелините, регистрирани в област Русе – 70 975 при
1131 обекта. С 69 581 пчелни семейства са пчелините в Силистра,
които са 1044, а в Ямбол, където има записани в БАБХ 1147
пчелина има 68 491 пчелни семейства.
Източник: Агрозона

Международното изложение – договаряне по пчеларство, което
се организира в сътрудничество на Министерството на
земеделието, храните и горите и Областния пчеларски съюз –
Плевен. По време на форума пчелари от цялата страна и чужбина
ще представят продукция и пчеларско оборудване, инвентар,
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓

Трифон Зарезан, с. Плоски

Празник на виното и гроздовата
ракия – гр. Луковит
НЧ „Съзнание 1895“ организира
Празник на виното и гроздовата
ракия, Луковит 2020
Той ще се проведе на 1 февруари
(събота)
от
10.00
ч.
от
репетиционната зала на читалището,
ет.1. Ще се състои конкурс за найдобро домашно вино и гроздова
ракия от реколта 2019 г.

Кога: 01 февруари
Къде: Луковит

НЧ „Светлина 1942“ – с.Плоски съвместно с община Сандански
ще отбележат празнично Трифон Зарезан /Ден на лозаря/.
Празникът започва с традиционно зарязване на лозите в
местността
„Корило“.
По-късно традиционно на площада в село Плоски се провежда
празничен концерт. Участие вземат Танцов състав „Празник“,
децата на село Плоски, Женска фолклорна група „Стримона“,
Танцови школи „Македонци“ и специални гости – изненада.
Кога: 01 февруари
Къде: с.Плоски
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