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БРЮКСЕЛ↓
Европейският парламент иска
гласуване за новата ОСП през
януари 2020 г.

След лятната ваканция членовете на Европейския парламент от
Kомисиите по земеделие (AGRI) и околна среда (ENVI) се върнаха
на работа. Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде
много високо в дневния ред в Европейския парламент, а
неговите членове решиха да гласуват на пленарно заседание в
края на 2019 г. и началото на 2020 г.

Още през юни 2018 г. Комисията пусна законодателното си
предложение, състоящо се от три доклада: Общата организация
на пазарите (ООП), Хоризонталният регламент и регламентът за
установяване на правила за подкрепа на стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите-членки.
Това предложение отново е под контрола на Kомисиите по
земеделие и околна среда на Европейския парламент. Тези
Kомисии споделят правомощия по досието за реформата на ОСП
и трябва да постигнат споразумение преди гласуването в целия
Европейски парламент. След гласуването на пленарното
заседание на Парламента, законодателните предложения на
ОСП ще бъдат обсъдени в тристранни диалози. Предложението
на Комисията предвижда провеждането на реформата в
началото на 2021 г., но това вероятно ще бъде отложено предвид
сложността на преговорите.
След анализ на предложението, членовете на ЕП внесоха над
5000 изменения – само за доклада на стратегическите планове.
От януари до края на март те бяха обект на интензивни дискусии
между седемте политически групи. Сред компромисните
изменения бе искането на IFOAM от ЕС към държавите-членки да
включат анализ на биологичното производството, очакваното
търсене и нужди в своите стратегически планове на ОСП.
Повечето от членовете на комисията ENVI гласуваха за това
изменение. Земеделската Kомисия, която притежава основната
компетентност по досието на ОСП, обаче не гласува в подкрепа
на това. Като цяло текстът, гласуван от Комисията по околна
среда, беше много по-амбициозен, що се отнася до
предизвикателствата в областта на околната среда и
задоволяването на нуждите на биологичния сектор, отколкото
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окончателният компромисен текст, гласуван от Kомисията по
Земеделие.
Гласуването в Kомисията по земеделието се проведе през април
2019 г., само няколко седмици преди изборите за Европейски
парламент. Някои положителни елементи на гласуването на
земеделската Kомисията бяха отхвърляне на съкращенията,
както в стълб 1, така и в стълб 2, обособяването на 20% от
директните плащания за еко-схеми и ограничаването на
гъвкавостта за прехвърляне на пари от стълб 2 в стълб 1.
Независимо
от
това,
предишната
Kомисия
по
земеделие постави под въпрос модела за директните плащания
и намерението да им се припишат минимум 60% от стълб 1 това
показва , че подходът „бизнес, както обикновено“ / business-asusual’/ преобладава. Освен това, чрез заличаване на
задълженията, свързани с екологични приоритетни зони (ЕМК) и
ограничаване на защитата на влажните зони и торфените зони и
районите по Натура 2000, членовете на ЕП от Комисията по
земеделие поставиха условията в голяма опасност.
От новите Комисии по земеделие и околна среда зависи да се
уверят, че следващата ОСП предоставя публични пари за
обществени блага
След изборите през май съставът на Европейския парламент се
промени. Новите евродепутати трябва да изразят думата си
относно процеса на реформи преди гласуването в пленарно
заседание, което се очаква в началото на 2020 г. Макар и
докладчиците на доклада за общата организация на пазарите
(Eric Andrieu, S&D) и хоризонталния регламент (Ulrike Müller,
Renew Europe) да не се променят , то германският законодател

Питър Яр бе определен за нов докладчик за портфолиото на
ключовите стратегически планове. Във връзка с последния
доклад, който е най-противоречив, ще бъдат добавени нови
изменения . Комисиите AGRI и ENVI трябва да работят по-тясно
заедно, за да имат цялостен подход и обща позиция преди
преговорите с Комисията и Съвета.
Докато работата на европейското политическо ниво
продължава, IFOAM EU ще продължи да предоставя своя опит на
членовете на ЕП и експертите на Европейската Комисия въз
основа на нашата позиция „Към ОСП след 2020 г., която подкрепя
земеделските стопани и предоставя обществени блага на
европейците“. Ще продължим да работим с нашите национални
членове и европейски партньори, за да помагаме на
правителствата при прилагането на нови инструменти.
Източник: osp.bg

Съдът на ЕС: Валидно е
решението на ЕК да лицензира
пестицидите с глифозат
Съдът на ЕС постанови, че е валиден Регламентът относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита,
включително пестициди, съдържащи глифозат. Повторното
лицензиране на търговията с продукти съдържащи глифозат на
територията на Европейския съюз не противоречи на
действащия принцип на предпазливост. Поради това не се
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отчитат противоречия в процеса на одобрение от Европейската
комисия, според Съда на ЕС в Люксембург.

дали веществата отговарят на критериите, определени в
Регламента за продукти за растителна защита.
Следователно, противно на предпоставката, на която се
позовава френският съд, жалбоподателят няма право на
преценка кой компонент от продукта трябва да се разглежда
като активно вещество с цел одобрение на заявлението.
Източник: Агрозона

Френският съд в департамент Ариеж поиска от Съда на ЕС да се
произнесе дали европейският регламент е съвместим с
принципа на предпазливост. Причината беше дело заведено
срещу френски еко-активисти, обвинени за повреда на чужда
собственост, а именно няколко бидона с пестициди и витрина.
Подсъдимите се позоваха на принципа за предпазливост, а
френският съд поиска от Съда на ЕС да се произнесе по
валидността на регламента.
Съдът на ЕО също така постановява, че при подаване на
заявление за разрешаване на продукт за растителна защита
кандидатите трябва да впишат всяко вещество, използвано в
състава на този продукт. Също така трябва да бъде посочено

Комисарите по земеделие и
бюджет обсъждат преходен
регламент до старта на новата
ОСП
В Европейската комисия обсъждаме кога трябва да бъде
предложен преходен регламент за Общата селскостопанска
политика. Този регламент може да има срок на действие от една
година.“, обясни пред журналисти в Хелзинки еврокомисарят по
земеделие и развитие на селските райони на ЕС Фил Хоган във
връзка със забавянето в приемането на новото законодателство
за ОСП 2021-2027. „В момента заедно с комисаря по бюджета
Гюнтер Йотингер планираме кога да бъде предложен такъв
регламент.“, допълни той.
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Очаквания за 2019 г.
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони
също така изрази надежда, че до края на 2019 г.
евроинституциите ще постигнат споразумение по новото
законодателство на ОСП. „Крайните срокове са едно нещо, но
практиката показва, че винаги може да се случи нещо
непредвидено.“, посочи той по време на пресконференция след
неформалното заседание на министрите на земеделието във
финландската столица.
„Всички институции имат една обща цел да работят за повече
сигурност и предсказуемост за фермерите.“, каза още
ирландецът. „Ориентировъчен срок за постигане на
споразумение между институциите е декември 2019 г. Надяваме
се да имаме ползотворни преговори и този срок е залегнал също
в програмата на Съвета на ЕС.“

Три регламента „за ремонт“
Три регламента подлежат на поправки и допълнения в новата
ОСП. Това са регламентите за развитието на селските райони, за
общата организация на селскостопанските пазари и
хоризонталният регламент. „Абсурдно е три толкова мащабни
законодателни акта да бъдат договорени и приети за няколко
месеца.“, заяви евродепутатът социалист Паоло Де Кастро, който
е координатор на своята партия в Комисията по земеделие и
развитие на селските райони в Европейския парламент.
„Надяваме се, че тази реформа ще бъде завършена и че новата
Обща селскостопанска политика ще влезе в сила през 2022 г. или
дори 2023 г.“, коментира Клара Агилера, цитирана от
euractiv.com.

Целта на Финландия по време на своето председателство на
Съвета на ЕС е да придвижи „до колкото е възможно“ напред
реформата на ОСП, тъй като основните мерки в ОСП са свързани
с дългосрочния бюджет на ЕС и с многогодишната финансова
рамка (МФР), която все още се обсъжда. Това каза финландският
министър на земеделието Яри Леппа по време на
пресконференцията в Хелзинки.
Невъзможен срок
Невъзможно е законодателството по Общата селскостопанска
политика на ЕС да бъде готово за началото на програмния
период 2021-2027 г., според евродепутатите социалисти Паоло
Де Кастро (Испания) и Клара Агилера (Испания), които имат
стабилен опит в Европейския парламент.

Статуквото се запазва
„Земеделските стопани все още не бива да очакват големи
промени, тъй като сегашните правила ще продължат да действат
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поне още година или може би две.“, каза Паоло Де Кастро и
добави, че е нереалистично реформата да се осъществи преди
края на 2019 година, дори трудно би могла да бъде завършена
преди края на 2020 година.
Източник: Агрозона

У НАС ↓

Измененията са направени в Наредба № 4 от 2015 г. за
прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 20142020 г. и са публикувани в брой 76 от 27.9.2019 г. на Държавен
вестник. Целта на промяната в наредбата е да се даде
възможност за по-голяма прецизност при изпълнение
изискванията за предоставяне на писмени доказателства от
страна на кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие“.

До 30 ноември се удължава
срокът за предоставяне на
документи по мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР
2014-2020 г.
Земеделските стопани разполагат с още един месец, за да
предоставят сертификати по мярка 11 „Биологично земеделие“
от ПРСР 2014-2020 г. пред ДФ „Земеделие“- Разплащателна
агенция. Срокът за издаване и за предоставяне на сертификатите
за биологично производство е удължен от 30 октомври на 30
ноември 2019 г.

Припомняме, че всички кандидати по мярка 11 „Биологично
производство“ от ПРСР 2014-2020, чиито многогодишни
ангажименти изтичат в края на 2019 г., са задължени да
предоставят на ДФЗ–РА най-малко веднъж такъв сертификат или
писмено доказателство за съответствие на произведените от тях
растителни, животински или пчелни продукти с правилата на
биологичното производство.
Документите трябва да удостоверяват състоянието на
парцелите и произведената продукция от земеделската култура
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в годината на издаването им и се предоставят обобщено за
подпомаганите парцели, за които е поет ангажиментът.

корекция (механизъм за финансова дисциплина) съгласно чл. 8
от Регламент (ЕС) 1307/2013.

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА

Припомняме, че в България, съгласно Регламент (ЕС)
№1307/2013, от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за
финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на
директни плащания се намаляват с определен процент, ако
субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за
конкретна кампания. Удържаните средства са предназначени за
попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор.
Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел
годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната
финансова рамка (МФР).

ДФЗ преведе 18,7 млн. лв. по
механизма за финансова
дисциплина за Кампания 2018

Разплащателна агенция наложи ставка на корекция в размер
на 1.388149 % за Кампания 2017 г. върху оторизираните суми на
кандидатите по схемите на директните плащания, в съответствие
с Регламент за изпълнение (ЕС) 1236/2017 на Комисията.
Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 1848/2018 на
Комисията, поради неизползване на натрупания кризисен
резерв от 2017 г., за всяка държава членка е определен сума за
възстановяване. За България върнатите средства по механизма
за финансова дисциплина възлизат на 9,587 млн. евро (18.7 млн.
лв.).
Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА

ДФ „Земеделие“ изплати над 18,7 млн. лева на над 30 хил.
земеделски стопани, кандидати по схемите за директни
плащания за Кампания 2018, при които е налице ставка на
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ОСП след 2021: Стопаните ще
получават директни субсидии за
доброволно освобождаване на
земя за биоразнообразие

Това са част от новите екосхеми, заложени в Общата
селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 г., посочва
кандидатът за еврокомисар Януш Войчеховски в писмени
отговори на въпроси на депутатите в Комисията по земеделие и
развитие на селските райони в Европейския парламент.
„Искам да направя всичко необходимо, така че земеделските
стопани да могат да получават подпомагане, за да прилагат подобър сеитбооборот и подходящо управление на обработката на
земята, да улавят повече въглерод в почвата, като по този начин
увеличават способността на обработваемата земя за съхранение
на въглерод.“, посочва Войчеховски.
„Земеделието е единственият сектор с увеличаващи се емисии
от замърсители на въздуха и единственият източник на
замърсяване на въздуха, който понастоящем не е пряко
регулиран. Ние следва да подпомогнем земеделските стопани
да намалят тези емисии. Те може да използват подпомагане за
инвестиции, чрез които да повишат ефикасността на своите
складови или напоителни системи или да преминат към
прецизно или пък към биологично земеделие.“, посочва
полякът.

Селските стопани ще може да се включат в екосхема по Първи
стълб на Общата селскостопанска политика и да освободят част
от земята си от производство, така че тя да послужи за опазване
на биологичното разнообразие. По екосхема във Втори стълб на
ОСП стопаните ще може да получат компенсация за намаляване
на употребата на пестициди.

Предложенията на Комисията за реформа на ОСП делегират на
държавите членки отговорността за определянето на стратегия
за справяне с изменението на климата или с всяко друго
предизвикателство, като по този начин им дават възможност да
приспособят начина на използване на ОСП към специфичните си
условия. Те обаче ще се ръководят от общи цели, общи основни
стандарти, общи видове финансирани действия и общи
показатели. Освен това, когато оценява отделните стратегически
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планове по ОСП, Комисията ще ги одобрява само ако те са
пригодни за постигане на целите и за справяне с
предизвикателствата. Текущото наблюдение и оценяване на
стратегическите планове по ОСП ще спомогне също така и за
откриването на евентуални проблеми през периода на
изпълнение, обяснява Войчеховски.
Източник: Агрозона

Отговори на министър Танева
относно одобрението на проекти
по подмерки 4.2, 4.1.2 и 8.6 на
ПРСР 2014-2020
В отговор на питане на народен представител в рамките на
петъчния парламентарен контрол относно одобрението на
проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства
по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и
подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 20142020 (ПРСР 2014-2020), министър Танева предостави следната
актуална информация:
„По подмярка 4.1.2 – „Инвестиции в земеделски стопанства
по тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства“, към настоящия момент в качеството си на

Разплащателна агенция ДФ „Земеделие“ е получил частична
акредитация на процедурата по подмярката и предстои
назначаване на оценителна комисия, която да извърши
оценка за административно съответствие и допустимост
и техническа и финансова оценка на постъпилите
244 заявления, с обща стойност на заявената субсидия
7 млн. 182 хил. лв. Процедурата не е в хипотезата на
ограничен бюджет и на проектните предложения няма да
бъде извършвана предварителна оценка съгласно чл. 9в от
Закона за подпомагане на земеделските производители.
Срокът за извършване на посочените проверки на
проектните предложения – след получаването на
акредитация от компетентните органи, е три месеца,
който изтича в края на годината.“
„По подмярка 8.6 предстои назначаване на оценителна
комисия за извършване на следващия етап от оценка за
административно съответствие и допустимост и
техническа и финансова оценка за проектите, попадащи в
списъка на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 от
Закона за подпомагане на земеделския производител, а
именно проектните предложения, за финансирането на
които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от
30 на сто бюджета, определен в условията за
кандидатстване за съответната процедура, включително
проектните предложения получили еднакъв брой точки,
които са 97 заявления с обща стойност на субсидията в
размер на 41 млн. 380 хил. лв.“
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В поясненията на министър Танева, касаещи одобрението на
проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопанските продукти“ на ПРСР
2014-2020 се посочва, че направеното увеличение на бюджета
по втория
прием на

подмярката с 38 млн. 320 хил. евро, позволи предприемане на
действия от страна на ДФ „Земеделие“ за сключване на договори
по още 83 проектни предложения по сектори, както следва:






плодове и зеленчуци – 37;
месо и месни продукти – 21;
мляко, млечни продукти – 18;
технически и медицински култури – 12;
растителни и животински масла – 1 проект.

Част от проектните предложения се отнасят към повече от един
сектор, се уточнява в отговора на министъра.
Източник: МЗХГ

Всички зърнобази над 50 т ще
подават декларации в МЗХГ
Всички зърнобази
над 50 т ще подават
декларации
за
съхраняваното
зърно,
това
предвиждат
промените
в
Наредбата
за
условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, които са
предложени за обществено обсъждане до 1 ноември. Досега
това задължение имаха обектите за съхраняване на зърно над
200 тона.
Промените в наредбата предвиждат в МЗХГ да се води и
поддържа публичен електронен регистър на обектите за
съхранение на зърно. Предложено е земеделските
производители веднъж годишно да подават декларация за
произведеното количество зърно по видове, а не както досега
всяко тримесечие. За тази цел е изготвен нов образец на
декларацията. Уредени са сроковете, реда и контрола за
подаване на декларация от предприятията за преработка на
зърно за преработеното от тях зърно. Те ще подават декларация
всяко тримесечие. Разписани са реда и периодичността за
9

извършване на мониторинг на пристанищата, от които се
извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно.
Тези отчети ще трябва да пристигат в специализираната
структура всяка седмица.
От доклада на зам. министър Чавдар Маринов става ясно, че се
очаква с прилагането на промените в наредбата да се събира
пълна и точна информация, необходима за изготвянето на
месечен оперативен зърнен баланс на страната, определяне на
запасите от зърно по видове и произведените зърнени продукти
за съответната реколтна година. Освен това ще се облекчи
административната тежест на земеделските стопани и поефективно ще се следят количествата зърно, напуснали страната.
Източник: Агрозона

За девета поредна година
България е най-големият
производител на билки в ЕС
За девета поредна година България е на първо място сред
страните в Европейския съюз по производство на билки и
подправки. По данни на европейската статистическа агенция
Евростат през 2018 г. в страната са отгледани малко над 71 хил.
тона ароматни и медицински растения, както и подправки.

По този показател България изпреварва почти двойно втория
най-голям производител на билки в ЕС - Полша, където са добити
39 хил. тона. Испания е на трето място с 32 хил. тона.

България
продължава да
е и сред найголемите
производители на слънчогледови семки. Страната заема второ
място с близо 2 млн. тона и изпреварва с около 100 хил. тона
Унгария. Първа е Румъния с над 3 млн. тона.
Реколтата от 7.45 хил. тона малини през 2018 г. отрежда четвърто
място на България в ЕС. Най-голямо е производството на малини
в Полша - 115 хил. тона. Испания и Великобритания заемат втора
и трета позиция съответно с 43.7 хил. тона и 14.3 хил. тона.
България е на четвърто място и по отглеждане на сладки череши.
Реколтата от плода е 55 хил. тона, като пред страната са само
Испания, Гърция и Полша.
България е в челните позиции и при производството на тютюн,
люцерна и дини. люцерна и дини.
Източник: Дневник
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Панаир на царевицата – Исперих

II Фолклорен фестивал „Заиграло
ми е, лудо младо“
Фестивалът има
конкурсен
характер, в него
участват танцови
състави от цялата
страна. Групите
се представят с
автентично хоро,
с
обработени
народни танци и с надиграване с тракийска ръченица. Провежда се и
шествие, което преминава по улиците на града с междинна спирка –
пл. „Освобождение“, където се намира емблематичният ямболски
Безистен. Парадът завършва в Градския парк при спортната зала.

Панаирът на царевицата се провежда в Исперих в началото на месец
октомври. По време на празника се правят възстановки на ритуали,
организира се работилница за деца и царевични игри, провежда се
конкурс за „Мис Царевичка“ и „Мистър Царевичко“. Събитието е част
от дните на културно-историческото наследство. В Етнографската къща
в Исперих музейни специалисти учат децата от местните училища как
се изработват кукли от царевична шума и как се прави качамак.

Специален акцент във фестивала е популяризирането традицията на
ямболския коледарски танц – мъжки буенек, като участниците се
включват в уъркшоп за разучаване характерните стъпки на ямболския
коледарски танц. Ежегодният фестивал „Ямболски коледарски буенек“
е защитен пред Патентното ведомство и е регистриран като запазена
марка.

Кога: 05-06 октомври
Къде: пред Историческия музей, Исперих

Кога: 05 октомври
Къде: Етнографски комплекс Ямбол
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VII Фестивал на гюзлемето – с.
Градище
В село Градище
по инициатива
на читалище
„Отец Паисий1931“ за седма
поредна година
се провежда
фестивал на
гюзлемето.

Идеята за провеждането на фестивала е възникнала по време на
участие на самодейци от с. Градище в кулинарните изложби на
„Карнавал на плодородието“ в Шумен, където местни жители
проявяват голям интерес към този вид баница – чакащи с часове
на опашката, със спомените за вкусните бабини гюзлемета.
Целта на фестивала е да се запазят и съхранят традициите от
поколенията. Фестивалът на гюзлемето вече е ежегоден и от
година на година е с участието на повече самодейни състави.
Кога: 05 октомври
Къде: с.Градище

Национален фестивал на старата
градска песен „С песни от свила –
минаха години“

Левски 1933“.

Петото издание на
Националния фестивал
на старата градска
мпесен „С песен от свила
– минаха години“ се
провежда в началото на
октомври в Свиленград.
Организатори на
събитието са Община
Свиленград и НЧ „Васил

Фестивалът е с конкурсен характер, като участници в него могат да са
индивидуални изпълнители, певчески групи, дуети за стара градска
песен и квартети. Те се състезават в 4 категории:
дуети, квартети,певчески групи, индивидуални изпълнители…
Такса за участие във фестивала няма. Всеки участник получава
грамота за участие във фестивала, а първенците в отделните
категории се отличават с медали. Връчва се специална награда –
статуетка. Предвидени са 4 специални награди. Специалните награди
са за песен-находака, за най-атрактивно облекло, най-млад
изпълнител и инструменталист.
Кога: 05 октомври
Къде: Читалище „Васил Левски“ 1933, Свиленград
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