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БРЮКСЕЛ↓
Бюджетът на ЕС за 2020 г.:
Политиката за климата ще бъде
приоритет

Моника Холмайер (ЕНП, Германия) подготви проекта на
позиция на Парламента за бюджета. Тя обясни вижданията си
в интервю.
Как бихте представили своето предложение за бюджета за
2020 г.?
Основният приоритет за Парламента е борбата с промените в
климата, като ние съчетаваме този въпрос с възможностите за
създаване на нови работни места и засилване на
конкурентоспособността на икономиката. Искахме да отправим
ясно послание, че Парламентът желае да даде значим принос за
иновациите, изследванията и новите „зелени“ технологии с
бюджета за следващата година.
Също така искаме да подкрепим дигитализацията, защото за
изследвания в областта на климата се нуждаем от добри
дигитални приложения. Дигитализацията ни помага не само за
целите за климата, но и подобрява възможностите за
изследвания на тежки болести или на по-ефективни методи на
земеделие. Искаме да осигурим средства на университетите и
институтите, които провеждат подобни изследвания и си
сътрудничат успешно с индустрията.

Бюджетът на ЕС за 2020 г. ще отговори на нуждата от повече
средства за климата и за инвестиции в устойчиви технологии,
заявява докладчикът на Парламента.

Друга важна насока, свързана с климата и околната среда, е
успешната програма LIFE+. Трети стълб е политиката за развитие,
с която искаме да намалим бедността, но също така да обърнем
внимание на проблеми като пластмасата в океаните и
изхвърлянето
на
отпадъците.
С
нашия
бюджетен
инструментариум можем да подкрепим използването на
възобновяеми източници на енергия и да помогнем за
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решаването на проблема с достъпа до устойчиви видове
енергия.
Вие добавихте 2 млрд. евро към предложението на Комисията
за разходи за климата за 2020 г. Ще бъде ли това достатъчно,
за да достигнат разходите, свързани с климата, целевото ниво
от 20% от бюджета за 2014-2020 г.?
Не, няма да достигнем целта, защото през 2014 г. делът на
разходите, свързани с климата, беше под 14% и през следващите
шест години не успяхме да компенсираме разликата. Въпреки
това моето предложение за 2020 г. е дял, който е явно над целта
от 20%. Смятаме, че младото поколение има правото да ни каже
по отношение на климата: „Моля, направете нещо, и то бързо, а
не само да обсъждате какво бихме могли да направим“.
Бихме искали също така да увеличим финансовата подкрепа за
успешната Инициатива за младежка заетост. Нивото на
безработицата сред младите хора намалява и програмата
помага те да си намерят работа. Желаем и увеличаване на
финансирането за „Еразъм+“, за да дадем възможност на
младите хора да учат в чужбина.
Какви са предизвикателствата, които очаквате при преговорите
със Съвета относно бюджета?
Това е последната година от настоящата многогодишна
финансова рамка. Някои страни нетни платци искат орязване на
бюджета, а други държави членки биха искали да видят повече
пари за кохезионна политика или за земеделие. В същото време
се случва Брекзит и ние не знаем как ще се развият нещата след

31 октомври. Все още се надявам, че всичко ще се развие гладко
с Брекзит. Цената на един твърд Брекзит за ЕС би била 11 млрд.
евро до края на настоящата финансова рамка (2020 г.) – нещо,
което трябва да се опитаме да избегнем.
Какво ще се случи с бюджета на ЕС в случай на Брекзит без
споразумение?
Ние сме подготвени, Великобритания не може да ни постави под
натиск. Ако има твърд Брекзит, ще трябва да преразгледаме
бюджета. Но ние вече знаем, че изследователските екипи във
Великобритания искат да продължат своите проекти и
сътрудничеството си с ЕС. Мисля, че в крайна сметка
Великобритания ще дава своя принос към много програми,
например в областта на сигурността и земеделието. Има много
области, в които те искат да бъдат част от ЕС, така че парите ще
дойдат отново в бюджета на ЕС, както се случва с Норвегия,
Швейцария, Лихтенщайн и други страни. В същото време
Парламентът иска да заяви ясно, че е неприемливо една страна
да напусне ЕС и да получи по-добри условия, отколкото като
страна членка.
Европейският парламент ще гласува позицията си за
бюджета за 2020 г. по време на пленарното заседание в
Страсбург на 23 октомври.
Източник: europarl.europa.eu
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Финансовата комисия към ЕП
увеличи бюджета на ЕС с €3 млрд

директно при граждани, региони, градове, земеделски
производители, изследователи, студенти, неправителствени
организации и предприятия, се казва в мотивите към решението
на законодателите.

Основна част от допълнителните пари са насочени към политики,
свързани с климатичните промени

Допълнителните близо 3 млрд. евро са основно по линия на
политики, свързани с борбата с промените в климата, сред които
са Механизма за свързване на Европа (инвестиции в
транспортната и енергийната инфраструктура), свързаните с
климата изследвания в програмата „Хоризонт 2020“ и други
екологични програми. Заложени са допълнителни пари за
подпомагане на държави извън ЕС. Целта е в многогодишната
финансова рамка за периода 2014-2020 г. да се осигурят
обещаните 20% инвестиции на ЕС за борба с промените в
климата.

Парламентарната комисия по бюджети към Европейския
парламент гласува предложение за бюджет в общ размер от 171
млрд. евро, което е с 2.7 млрд. евро повече от първоначалното
предложение на Европейската комисия (168,3 милиарда евро за
поети задължения). Освен това, евродепутатите решиха да
предоставят на разположение допълнителни бюджетни кредити
за поети задължения в размер на 280.7 млн. евро, съгласно член
15, параграф 3 от Финансовия регламент, поради отпадането на
някои
бюджетни
задължения
от
неизпълнени
научноизследователски проекти.
Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на
местно ниво в страни от ЕС и извън него. Средствата отиват

„Днешното гласуване в комисията по бюджети на тези два
милиарда евро повече за борба с промените в климата, показва,
че Европейският парламент успя да постави климата в центъра
на преговорите за бюджета на ЕС за 2020 г. Ние сме поели
ангажимента да изпълним това, което обещаха държавните
глави на конференцията за климата в Ню Йорк, а именно
конкретни действия за справяне с глобалното затопляне и за
опазване на околната среда чрез увеличение на инвестициите в
зелени технологии и екологични иновации“, коментира
докладчикът Моника Холмайер (ЕНП, Германия).
Други съществени увеличения на парламентарната комисия към
проектобюджета, предложен от Европейската комисия, се
отнасят до инициативата за младежка заетост (+363.3 млн. евро,
като по този начин общата сума за 2020 г. е увеличена на 480
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млн. евро), програма „Еразъм“, малките и средни предприятия,
а също и научните изследвания и иновации в области като
цифрови
технологии,
здравеопазване,
и
технологии,
ориентирани към бъдещето.
Целият Парламент ще гласува позицията си по проектобюджета
на ЕС за 2020 г. на 23 октомври. Това ще сложи началото на три
седмици „помирителни“ преговори със Съвета. Целта е
постигане на споразумение между двете институции навреме, за
да може парламентът да гласува бюджета и в края на ноември
да бъде подписан от неговия председател.
За разлика от националните бюджети, които се използват до
голяма степен за предоставяне на обществени услуги и
финансиране на системи за социално осигуряване, бюджетът на
ЕС е предимно инвестиционен инструмент и за разлика от
националните бюджети не може да отчете дефицит.
Източник: economic.bg

Новини от заседанието в Брюксел
по Реформата на ОСП
На заседанието на РГ по Хоризонтални въпроси (Реформа в
ОСП), проведено на 9-10 октомври 2019 г. в Брюксел
Финландското председателство предложи за дискусия някои
изменения в проекта на регламент за стратегическите планове
в частта за директните плащания, финансовите разпоредби и
стратегическия план.

Повечето изменения в проекта са технически и редакционни,
отразяващи бележки и предложения, дадени от ДЧ, без да
изменят същността на разпоредбите.
Бяха направени някои допълнителни предложения, свързани
със
схемите
за
млади
земеделски
стопани,
преразпределителното
плащане,
регионализация
на
плащанията.
Няколко
ДЧ,
включително
България отново,
обърнаха
внимание
на
важността
на
обвързаната
подкрепа
и
необходимостта
от осигуряване
на достатъчно високи нива на финансиране на този тип
подкрепа. Няколко ДЧ обаче изразиха изрична позиция срещу
повишаване на обвързаната подкрепа, наблягайки на нейния
ефект върху пазара. Въпросът за обвързаната подкрепа,
приспадането на разходите за възнаграждения преди
намаление на плащанията, еко схемите се считат за политически
въпроси и ще бъдат обсъждани на политическо ниво.
В частта за стратегическите планове най-същественото
изменение, предложено от Финландското председателство се
отнася до предоставянето на допълнителна гъвкавост относно
вариациите в единичната стойност по схемите за директни
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плащания. Съгласно измененията вариацията в единичната
стойност (ставката) ще може да бъде както в посока увеличение,
така и намаление, в зависимост от конкретните условия през
съответната година. Като цяло, почти всички ДЧ изразиха
задоволство и подкрепа за предложените от председателството
изменения в дискутираните текстове.
Вторият ден на заседанието беше посветено на дискусии по
новия модел за прилагане. Конкретни примери за предложената
от Австрийското и Румънското председателство Опция 1 за
определяне на единната стойност по интервенции, които не са
базирани на ИСАК, на основата на проведените през годината
приеми на заявления, бяха представени от Дания и Швеция и
коментирани от ЕК. В края на заседанието Председателство
обобщи, че предстои още работа по новия модел за прилагане,
която ще продължи до края на октомври и през ноември.
Изтчоник: ruralnet.bg

У НАС ↓
Зам. - министър Иванов: Страната
ни е утвърден лидер в
производството на лавандулово
масло в
света
„Страната ни се
утвърди като лидер в
производството на
лавандулово масло в
света. Около 80-85 %
от
произведеното
масло намира добър международен прием, както в страните от
ЕС, така и в трети страни. Това каза заместник-министърът на
земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на
конференция на почетните консули на Република България,
която се проведе в София. Той допълни, че вътреобщностните
доставки на българско лавандулово масло за Франция за
поредна година са с най-голямо количествено и стойностно
изражение. През 2018 г. на френския пазар са реализирани почти
50%
от
целия
експорт
от
този
продукт.
Заместник-министърът на земеделието подчерта, че България
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предоставя огромни възможности и потенциал за отглеждане на
био зеленчуци и плодове с уникален вкус. Той посочи, че през
2018 г. стойността на експортираната продукция от зърненожитни култури превишава 1 млрд. щ. д. и формира 25 % от общия
износ на земеделски продукти от България. „Сектор „Мляко и
млечни продукти“ заема водещо място в селското стопанство на
България и неговият принос към икономиката е от съществено
значение. От произведените български сирена се изнася средно
около 1/3 от годишното производство. Износът на сирена и
извара в стойностно изражение през 2018 г. достига над 96 млн.
щатски долара с обем от 23 232 тона. Основни експортни
дестинации са страните от ЕС - Гърция, Румъния, Германия. В
трети страни добър прием българското сирене намира в САЩ,
Ливан,
Австралия
и
Ирак“,
каза
още
той.
Доц. Иванов посочи, че политиката на Министерство на
земеделието, храните и горите е експортно ориентирана и
насочена към развитие на стокообмена със страни както от
Европейския съюз, така и с трети страни. Той отбеляза, че
страната ни е със стабилни макроикономически показатели. По
думите му, сред основните двигатели на растежа е именно
аграрният сектор. Зам.-министърът допълни, че почетните
консули могат да допринесат за пълноценна подкрепа на
българския селскостопански бизнес.
Източник: МЗХГ

Министър Танева: За България
обвързаната подкрепа е един от
приоритетите в Реформата на
ОСП (2021-2027 г.)

„За България обвързаната подкрепа е един от приоритетите в
Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) 20212027 г. Тя е средство за осигуряване на предвидимост в нивата
на доходите на земеделските производители, за предпазване от
ценовите колебания и пазарната несигурност“. Това каза
министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева
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по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и
рибарство в Люксембург. По думите й, въпреки настоящото
изменение на проекта на регламента за Стратегическия план за
запазване на настоящите финансови нива на обвързаната
подкрепа (13%+2%), позицията на България е, че трябва да се
прояви по-голяма амбиция за приемане на по-високи нива на
този вид подпомагане. Това се налага поради използването на
по-голям финансов ресурс, който ще има положителен ефект за
развитието на селските райони, запазването и създаването на
работни
места.
Обвързаната подкрепа и преходната национална помощ са
взаимно свързани. Това са схеми, които гарантират социалната и
икономическа устойчивост на земеделските стопани в секторите
„Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“. Съчетани с
високата екологична амбиция, те водят до цялостното
изпълнение на целите на Общата селскостопанска политика
(ОСП).
По отношение на екосхемите, позицията на България до
момента е била в полза на доброволното им прилагане.
Земеделският министър обясни, че бихме могли да проявим
гъвкавост и да подкрепим задължителността на екосхемите за
държавите членки. Целта е постигането на екологична
устойчивост, но настояваме и за достигане на по-амбициозен
компромис по въпросите, които водят до икономическа и
социална
устойчивост
на
сектора.
Министър Танева е категорична, че е необходимо е да
продължим да обсъждаме условията за малките стопани,
отчитайки уязвимостта им. За политиката на България е важно да
се запази съществуващият подход малките ферми да бъдат
изключени
от
контрола
по
условността.

По отношение на секторните интервенции, България оценява
усилията в търсене на компромис по отношение определянето
на екологичния праг за организации на производителите (ОП) на
плодове и зеленчуци. Този амбициозно екологизиран подход не
е ефективен за характерните за България ОП с ниски обороти.
Причината е, че ще доведе до намаляване на интереса към
сдружаване в страната и затова трябва да бъде запазен
настоящият праг от 10 %.
Източник: Агрозона

ДФЗ преведе първите 19 милиона
лева на животновъдите за
Кампания 2019
ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 19 193 877 лева
на 4461 животновъди, заявили Схемата за преходна национална
помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1).
Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане
животно за първия транш по тази схема, е определена със
Заповед на № РД 09-947 от 09.10.2019 г. на министъра на
земеделието и храните, както следва:
* за говеда – по 96.44 лв.
* за биволи – по 168.76 лв.
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Право на подпомагане по схемата за Преходна национална
помощ за говеда, необвързана с производството, имат
земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече
говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28
февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в
стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за
които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като
максималният бюджет представлява намаляваща функция от
одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания
за 2013-та.
Източник: МЗХГ

Правителството прие позицията
на България за следващата
Многогодишна финансова рамка
на ЕС

България се застъпва за развитие на кохезионната политика в
най-слабо развитите региони в следващата Многогодишна
финансова рамка (МФР) за периода 2021 - 2027 г. Това е
позицията на страната, която ще бъде представена на
заседанието на Европейския съвет на 17-18 октомври в Брюксел,
одобрена от Министерския съвет.
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Балансът между традиционните политики и новите приоритети
следва да бъде преди всичко политически. България ще
продължи да отстоява важността на запазването на мястото и
ролята на традиционните политики в следващия седемгодишен
бюджет на ЕС и на осигуряването на адекватно финансиране за
тях.
Сред останалите теми, които ще бъдат обсъдени на заседанието
в Брюксел, са новият Стратегически дневен ред на ЕС за периода
2019—2024 г., климатичните промени, миграцията и
разширяването на Съюза.
Финландското председателство на ЕС ще информира относно
планираните дискусии в Съвета по прилагането на
Стратегическия дневен ред, а новият председател на
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи
намеренията на Комисията.

Зам.-министър Лозана Василева:
От днес бенефициенти могат да
кандидатстват с проекти за
иновации в земеделските
стопанства
От днес стартира процедурата по подмярка 16.1. “Подкрепа за
сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на
ЕПИ”. Това каза зам. министърът на земеделието, храните и
горите Лозана Василева на посещение в Община Кула. По
думите й, в общината към момента постъпват инвестиции за над
11 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони.

Европейските лидери ще обсъдят и международните аспекти
на борбата с изменението на климата, предвид предстоящата в
Сантяго де Чили в периода 2-13 декември 2019 г. 25-та
Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН
относно изменението на климата (СОР25). Въпросът за
миграцията също ще бъде във фокуса на вниманието
европейските лидери.
Европейският съвет ще заседава и по чл. 50. Лидерите на
държавите членки ще обсъдят актуалното състояние на
преговорите с Обединеното кралство.
Източник: Sinor.bg
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Според Василева, новостартиралата процедура ще осигури
подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в
земеделската практика. Чрез подмярката ще се осигури
възможност за засилване и разширяване на връзките между
образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат
съответните механизми за практическото реализиране на
иновативни решения в практиката. “Бюджетът, определен по
подмярката е на стойност 20 млн. евро, като 2 млн. евро по
процедурата ще бъдат насочени за целева подкрепа за
сектор „Животновъдство”, каза още зам. министър Василева.
Подкрепата за сектора е насочена към иновативни решения за
превенция и подобряване на здравословно състояние на
животните. По този начин ще се осигури възможност за
разработване и тестване на нови практики, процеси и
технологии. Те ще спомогнат за преодоляване на последиците от
усложнена епизоотична обстановка в животновъдните
стопанства в страната, както и минимизиране на рисковете за в
бъдеще, категорична беше тя.
Бенефициенти по подмярката могат да бъдат оперативни групи в
рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и
устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект.
Членовете на оперативните групи могат да са научни институти,
висши училища и неправителствени организации в областта на
земеделското стопанство и земеделски стопани.
Източник: МЗХГ

Пълният график за плащанията на
фонд „Земеделие“ до 20
декември 2019 г.

След като на 16 октомври фонд „Земеделие“ за първи път
толкова рано преведе първия транш за преходната национална
помощ за животновъдите, отглеждащи говеда, фонд
„Земеделие“ е подготвил график за всички преводи по
директните плащания и ПРСР, които ще се случат до края на
годината. Това съобщи за Синор.бг изпълнителният директор на
фонд „Земеделие“ Васил Грудев по повод подготовката са
предварителното превеждане на част от субсидиите в тази
нелека за фермерите година, когато заради сухата зима и твърде
влажната и студена пролет редица подсектори от земеделието
останала на загуба.
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Ще припомним, че за първи път освен ранното изплащане на
парите за животновъдите през декември ще се преведат и
средствата за необлагодетелстваните райони от ПРСР.
„Решихме да направим предварителен график, така че
фермерите да си запишат в календара точните дати за
плащанията и да планират приходите до края на годината“,
посочи Грудев. Той още веднъж припомни, че първото плащане
на 16 октомври е бил „първият възможен ден, в който по
европейското законодателство можеше да бъдат извършени
подобни плащания, защото финансовата година приключва на
15 октомври и започва на 16-и.“
Според графика на фонда днес, 18 октомври ще бъдат платени
16 млн. лв. от преходната национална помощ за дребните
преживни животни овце и кози.
В седмицата 2 -6 декември фондът ще преведе на
животновъдите 121 милиона лева по обвързаното производство
– това са 100% от полагаемите средства за 2019 г.
От 9 – 13 декември всички земеделски производители ще
получат първия транш по Схемата за единно плащане на площ
(СЕПП) – около 640 милиона лева.
В последната седмица преди Коледа между 16 и 20 декември
ще бъдат платени средствата за необлагодетелстваните райони
НР1 и НР2, чийто бюджет е съответно 83 млн. лв. и 17 млн. лв.
Източник: Sinor.bg
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Национален фестивал на ореха –
с. Голямо Дряново
Събитието цели да популяризира ореха,
начините му на отглеждане и чрез среща
между производителите да се възстановят
свързаните с него забравени традиции.
Мястото на провеждане никак не е
случайно – около с. Голямо Дряново се
намира най-големият български орехов
масив с площ повече от 2 500 дка. Дървото
е символ на селото поколения наред, тук се
намира и 500-годишен орех – най-старият на Балканския полуостров.

Кога: 19 октомври
Къде: село Голямо Дряново

ІV Национален фолклорен
фестивал „Мисионис пее и
танцува”, Търговище
Национален
детскоюношески
фолклорен
фестивал
„Мисионис пее
и танцува” се
провежда с
партньорството на Община Търговище през октомври.
Съставите и изпълнителите се изявяват на две сцени – в Драматичния
театър и в Центъра за младежки дейности и инициативи. Привечер се
провежда дефиле от парка „Борово око” до площад „Свобода”. В
него се включват всички индивидуални изпълнители и състави,
водени от Духовия оркестър на Търговище. Награждаването на
фестивала е вечерта на откритата сцена на площада. галаконцертът е
на сцената на площад „Свобода.
Кога: 19 октомври
Къде: площад, Драматичния театър, Центъра за младежки дейности и
инициативи
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Празник на картофите –
Велинград
Около Димитровден, когато
настъпва края на
селскостопанския сезон, във
Велинград от десетилетие
се организира празник на
картофите, които са
характерни за гозбите в
региона, особено през
зимата. Със стотина
килограма дарени картофи учениците от Професионалната гимназия
по икономика и туризъм “Алеко Константинов” приготвят множество
ястия, с които гощават многобройните гости на празника.

Днес картофите са най-разпространената и отглеждана
кореноплодна култура в света. Картофите станали популярни в
Европа благодарение на френската кралица Мария Антоанета,
която използвала цветовете им за украса към балния си тоалет,
а в Нова Зеландия капитан Кук засадил първите картофи, за да
откаже местното население от канибализма.
Кога: 19 октомври
Къде: Велинград

ХVІІ Празник на Смилянския
фасул

Народно читалище „Проф.Асен Златарев“ организира традиционния
за с. Смилян – Празник на Смилянския фасул. Той се провежда всяка
година в последната събота на месец октомври, когато жителите на
смолянското село са прибрали вече реколтата си. Началото на
събитието се отбелязва с топовно гръмване на фасулено топче от
автентично смилянско оръдие. Освен конкурси се провеждат много
дегустации, изложби, състезания, музикална програма с много песни
и танци. Всички дейности и атракции в празника са насочени към
„фасуьовицата“ и дори най-малките ще се включат в празника със
специално подготвена програма. Най-очакван обаче си остава
Конкурса за най-хубаво бобено пано, в който участниците имат
възможност да развихрят въображението си.

Кога: 19 октомври
Къде: с. Смилян
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