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28 октомври - 1 ноември

БРЮКСЕЛ↓

занимаващи се със земеделието, в парламентите на държавитечленки.

Заседание на земеделските
комисии на ЕС

Конференцията има две основни теми. Първата тема са
предложенията на Европейската комисия относно общата
селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тези предложения
имат за цел да направят ОСП по-реагираща на настоящите и
бъдещи предизвикателства, като изменението на климата и
подновяването на поколенията, като същевременно продължат
да бъдат подкрепени европейските земеделски стопани в
устойчивия и конкурентен селскостопански сектор.
Втората тема е изменението на климата като елемент на
селскостопанската политика. Надяваме се участниците да
получат нова информация за въздействието на климатичните
промени върху глобалната продоволствена сигурност.
Източник: osp.bg

Конференцията се фокусира върху реформата на Общата
селскостопанска политика след 2020 г., както и върху ролята на
изменението на климата в селскостопанската политика.
Междупарламентарната конференция за реформата на Общата
селскостопанска политика (CAP2020) ще бъде организирана от
парламента на Финландия днес , 28 октомври 2019 г. в Хелзинки.
Общата тема на финландското председателство на ЕС е „От
дискусия до решение“. В този дух поканихме комисиите,

Докладите на Европейския
парламент за ОСП след 2020 са
одобрени за представяне на
пленарно заседание
Съветът на председателите на Европейския парламент (ЕП)
одобри на 16 октомври да бъде направено представяне на трите
доклада относно ОСП след 2020 г. на пленарно заседание на ЕП.
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Докладите вече бяха одобрени от Комисията по земеделие и
развитие на селските райони по време на предишния
парламентарен мандат, но до момента все още няма
определена конкретна дата за тяхното гласуване в пленарна
зала.Това е възможно да стане през януари или февруари 2020
година.

Съветът информира Европейския
парламент , че не е в състояние да
приеме всички изменения на
бюджета на Европейския съюз за
2020 г., приети на пленарното
заседание на ЕП

Очаква се координаторите на политически групи към
Комисията по земеделие и развитие на селските райони да
вземат решение относно конкретни следващи стъпки по
време на своята среща на 4-5 ноември.
Междувременно, до финалното гласуване и одобрение на
докладите на пленарна сесия, членове от новите Комисията по
земеделие и развитие на селските райони и Комисията по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните ще
имат възможност да направят допълнителни предложения за
изменение на представените доклади, без това да налага
тяхното преразглеждане отначало.

Съветът информира Европейския парламент (ЕП), че не е в
състояние да приеме всички изменения на бюджета на
Европейския съюз (ЕС) за 2020 г., приети на пленарното
заседание на ЕП проведено на 23 октомври под
председателството на зам.-председателя Клара Добрев

Източник: МЗХГ
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Проектите на изменения се отнасят до бюджетните кредити от
общия бюджет на ЕС за финансовата 2020 година по отношение
на ЕП, ЕС, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския
икономически и социален комитет, Комитета на регионите,
Омбудсмана и др. Съгласно разпоредбите на договорите, за да
бъдат приети, проектите на изменения трябва да получат
гласовете на мнозинството от членовете на ЕП.
Още на самото заседание Кимо Тийликайнен (действащ
председател на Съвета, държавен секретар в Министерството на
финансите на Финландия, главен преговарящ от страна на Съвета
за бюджета на ЕС за 2020 г.) отбеляза разликите между
позицията на ЕП и тази на Съвета и се съгласи със свикването на
помирителния комитет в съответствие с Договора за
функционирането на Европейския съюз, заявявайки: „Със
задоволство констатирам, че Съветът и Парламентът имат много
общи приоритети за бюджета за следващата година. В основата
на тези приоритети стоят създаването на работни места и
борбата с изменението на климата, като се отделя внимание на
важни области като сигурността и миграцията и особено на
младите хора.
Това е една добра основа за усилията ни за договаряне на
бюджет с подходящи равнища на финансиране за различните
програми и области, въз основа на предпазлив и реалистичен
подход и в интерес на европейските данъкоплатци.“ Това
поставя началото на триседмична помирителна процедура,
която ще започне на 29 октомври. Съветът и Парламентът ще
трябва да преодолеят различията си до 18 ноември. В своя
проектобюджет за 2020 г. Комисията предложи общото равнище
на бюджетните кредити за поети задължения да се установи на

168,3 милиарда евро, а на бюджетните кредити за плащания —
на 153,6 милиарда евро.
В позицията на Съвета, приета на 3 септември, общият размер на
бюджетните кредити за поети задължения се установява на
166,8 милиарда евро, а общият размер на бюджетните кредити
за плащания на 153,1 милиарда евро, което е съответно -1,5
милиарда евро и – 0,5 милиарда евро по-малко в сравнение с
предложението на Комисията. Въпреки това позицията на
Съвета продължава да представлява увеличение от +0,6% при
бюджетните кредити за поети задължения и +3,3% при
бюджетните кредити за плащания спрямо гласувания през 2019
г. бюджет.
Парламентът призовава за увеличаване на общия размер на
бюджетните кредити за поети задължения на 171,0 милиарда
евро, а на общия размер на бюджетните кредити за плащания —
на 159,1 милиарда евро. Тази позиция надхвърля таваните,
установени в многогодишната финансова рамка на ЕС за
периода 2014—2020 г. Помирителният комитет ще заседава на 4
и на 15 ноември. На последната дата Съветът по икономически и
финансови въпроси/бюджет ще заседава, за да даде на
председателството насоки за разговорите с Парламента. Ако не
бъде постигнато съгласие до края на помирителния период на 18
ноември, Комисията трябва да представи нов проектобюджет за
2020 г.
Източник: osp.bg
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Депутатите имат големи надежди
за новата политика на ЕС в
областта на храните
Депутатите очакват амбициозното предложение на Комисията
за новата дългосрочна и интегрирана хранителна политика на
ЕС, която да гарантира безопасни, качествени и достъпни храни
за всички европейски граждани, но без да навреди на
участниците във веригата на доставки .

храна, която ще обхване всяка стъпка в хранителната верига от
производство до консумация.
Стратегията ще бъде координирана от върховия вицепрезидент
на Комисията Франс Тимерманс и ще включва кандидата за член
на Комисията Стела Кириакидес за аспекти на здравето и
безопасността на храните, както и полския Януш Войчеховски и
младежа Вирджинис Синкевичиус от Литва за селскостопански и
морски продукти.
Въпреки това никой от четиримата членове на Комисията не
представи много подробности по време на изслушванията си в
Парламента. В Страсбург EURACTIV попита евродепутатите върху
кой аспект биха искали да се съсредоточат по време на
законодателната процедура.
Евродепутатът от социалистите Изабел Карвалхайс, която успя да
се скара с Войчеховски по-рано този месец, заяви, че ще оцени
повече като знае за неговата дългосрочна визия за селските
райони и как тази визия ще бъде интегрирана в стратегията на
F2F. „Честно казано, все още се надявам, че той всъщност може
да излезе с повече информация по въпроса“, каза португалският
депутат и добави, че съдържанието на политиката трябва да е на
едно ниво с амбицията, която крие определената политика.

Има много любопитство сред законодателите на Европейския
парламент относно политиката на от Фермата до вилицата (Farm
to Fork- F2F), описана в писмата на мисията на председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен като стратегия за устойчива

Депутатът от Християндемократите Даниел Буда, заместникпредседател на парламентарната комисия по земеделие (AGRI),
също очаква кандидатите за член на Комисията да излязат с
определена визия за начина на прилагане на стратегията и за
въздействието върху земеделските производители, храните и
производствените
сектори.
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Той припомни също, че Стела Кириакидес на няколко пъти
подчерта в изслушването си, че новата стратегия ще бъде
включена в Зелената сделка на ЕС, която трябва да бъде
водещата политика на Комисията на Урсула фон дер Лайен.

ефективно етикетиране.„Защитата на потребителите трябва да
бъде основният ни фокус и подобряването на проследяемостта
и етикетирането са от ключово значение за постигането на това“,
заключи той.

Другият вицепрезидент на комитета на AGRI, финландската
либералка Елси Катайнен, заяви, че е по-доволна, че идеята за
дългосрочна стратегия за храните е повдигната, а не е
разочарована от липсата на подробности на настоящия етап.

Зеленият евродепутат Сара Винер може да е свежо лице в
Страсбург, но тя е известен телевизионен готвач в Австрия.
Говорейки в кулоарите на пленарното заседание през октомври,
тя изтъкна, че хранителният аспект е доста важен, тъй като F2F
трябва да насърчава здравословните и устойчиви храни за
всички. Тя очаква, че стратегията ще осигури достъп до земя за
устойчиво производство на храни, но също така ще възстанови
устойчивите на климата и здрави агроекосистеми, базирани на
агроекология.
Цялостна стратегия на ЕС, която подкрепя прехода към
устойчиви хранителни системи, също така трябва да изгради посправедливи, по-къси и прозрачни вериги за доставки и да
включи търговията в услугата за устойчиво развитие, каза тя.

Безопасна и здравословна храна
Въпреки че е новодошъл, френският евродепутат Пиер
Карлескинд започна мълниеносно в парламента, като бе
назначен за заместник-председател в Комитета за вътрешен
пазар и стана координатор на Renew Europe в Комитета по
рибарство. „Гарантирането на висококачествена храна за
европейците е пренебрегвано от Европейската комисия твърде
дълго. Изчакваме отново да бъде на първо място в дневния ред
“, каза той за EURACTIV.
Що се отнася до морската храна, той каза, че стратегията на F2F
трябва да има за цел подобряване на проследимостта на вносни
продукти от риболов и аквакултури, за да се гарантира, че те
отговарят на екологичните, социалните и санитарните стандарти
на ЕС.
Карлескинд, който е океанограф със силен опит в морските
въпроси, добави, че новата политика в областта на храните
трябва да гарантира, че европейските рибни продукти и
продукти от аквакултури са правилно остойностени с ясно и

Следете фермерите
Фокусът върху екологичната устойчивост на хранителната верига
като цяло беше приветстван от евродепутатите. „Но не можем да
считаме земеделците за слабата връзка на тази интегрирана
стратегия“, заяви социалистът Карвалхайс. Според нея
земеделските стопани и особено малките стопани трябва да
бъдат активно признати за важната си роля, а общественото
благо, което те предоставят, трябва да бъде силен стълб на тази
стратегия.
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Опитният Даниел Буда беше на същото мнение, като посочи, че
постигането на целите на новата стратегия не трябва да бъде
вредно за нито един от участващите участници. „Като член в
комитета на AGRI моят приоритет ще се съсредоточи върху
защитата на позицията на фермерите в стратегията“, каза той и
добави, че вече е предложил доклад по собствена инициатива
по този въпрос. За да се прецизират амбициозните устойчиви
цели на ЕС, е необходимо да се започне от дъното, като се
гарантира, че фермерите получават насоки и подкрепа за
производството на храни по високи стандарти с по-малко
въздействие върху околната среда, заключи той.

Евросъюза засилва вноса на
царевица

Катайенът от Обновената Европа постави акцент върху
изграждането на устойчива – и печеливша – хранителна система
като цяло, включително горско стопанство и био-кръгова
икономика. „Производството на храна и продоволствената
сигурност трябва да са в основата на всичко това, което е
възможно само ако производството е печелившо“, каза тя.
Източник: osp.bg

Прибирането на новата реколта от царевица в Западна Европа се
забави от неблагоприятното време. Заради силните дъждове
френските фермери са прибрали фуражното зърно само от 46 на
сто от площите в сравнение с 91 на сто през същия период на
2018 г. Намаленото вътрешно предлагане рефлектира за
засилване на вноса. Според търговски източници вносът на
царевица в ЕС предходната седмица възлезе на 286 хил. тона, а
от началото на сезона досега вече достигна 6,4 млн. тона, с 25 на
сто повече, в сравнение със същия период на миналата година.
По-голямата част на вноса идва от Бразилия (3,98 млн.т), като
доставките от Украйна възлизат на 1,78 млн. т. Интересът към
покупки на украинско зърно напоследък се засили. През
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миналата седмица украинците натовариха за износ 934 хил. тона
царевица, 4,25 пъти повече в сравнение с предишната седмица.
Съгласно данните на Министерството на аграрната политика от 1
юли до 25 октомври Украйна натовари за експорт 3,40 млн.т
царевица с 1 млн. тона повече в сравнение със същия период на
м.г. Повечето от пазарните участници са на мнение, че с
напредъка в прибирането на новата реколта натиска върху
пазара ще се засили и цените на царевицата в ЕС ще тръгнат
надолу. Този процес обаче засега се бави. Като основни фактори,
подкрепящи цените анализаторите посочват сериозното
изоставане в прибирането на реколтата от царевица в САЩ,

вчера вечерта се посочва, че реколтата от царевица в страната
е прибрана само от 41 на сто от площите, в сравнение с над 6о
на сто от нормалното за сезона. Вчера декемврийският контракт
царевица затвори на борсата в Чикаго на равнище $152/т. Цената
на царевицата за износ от Щатите през последните няколко дни
се стабилизира около $175/т FOB. На борсата в Париж
котировките на царевицата се колебаят в тесен диапазон EUR 163
- EUR166/т, а офертите при износа са в диапазон EUR 168-171/т
FOB Бордо/Руан. В Украйна фуражното зърно се предлага по
$165-167/т FOB.
Източник: Sinor.bg

У НАС ↓
МЗХГ: Фермерите в отдалечени
райони ще имат възможности
да подобрят производството на
мляко
информациите за известен напредък в преговорите между
Щатите и Китай и избирането на нов президент в Аржентина,
който по време на предизборната кампания декларира, че ще
увеличи митата при износа на аграрни стоки. В доклада на
Министерството на земеделието на САЩ (USDA) оповестен

Фермерите,
отглеждащи
животни
в
отдалечени
и
труднодостъпни райони на страната, ще миат възможности да
подобрят добива и съхранението на сурово мляко, както и
преработката и реализацията на продукцията си. Това са
очакванията, базирани на статистически анализ на
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Министерство на земеделието, храните и горите. В документа се
посочват факторите, които благоприятстват такова развитие.
През оставащите месеци до края на годината и в началото на
следващата се очаква развитието на млечния сектор да бъде
благоприятствано от сравнително по-ниските цени на фуражните
култури от реколта `2019. Полезен принос се очаква и във връзка
с финансовата подкрепа по схемите за обвързано подпомагане
и преходната национална помощ, както и във връзка с
относително спокойната към момента епизоотична обстановка в
сектора.

ДФЗ плаща близо 2,1 млн. лв.
компенсации за природни
бедствия за 2019г.

За подобряване на производителността и устойчивостта на
стопанствата в млечния сектор ще допринесе и стартиралото
през 2019 г. подпомагане по схемите на държавни помощи за
„Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и
съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на
новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или
изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово
мляко“.
Източник: Агрозона

ДФ „Земеделие“ изплаща близо 2,1 млн. лева (2 093 568 лв.) на
239 стопани, заявили подпомагане по схемата на държавна
помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските
култури, причинени от неблагоприятни климатични условия,
които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.
ДФЗ успя за 10 работни дни да обработи документите на
земеделските стопани след приключване на приема, който
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изтече на 15 октомври и по-рано от предвиденият срок – 8
ноември да плати компенсациите.
Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схемата е от 2,144
млн. лева. Отпуснатите средства се разпределят за щети,
настъпили през 2019 г., като се компенсират:
- до 30% от направените разходи за производството на
зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед;
- до 80% от производствените разходи за фуражни култури;
- до 80% от разходите за отглеждане на плодове, зеленчуци,
етерично-маслени, технически култури;
Подпомагат се земеделски стопани, които притежават
констативни протоколи за 100% пропаднали площи следствие на
настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия.
Земеделски стопани, които не са застраховали площите си
получават 50% от полагащата се помощ. Практиката показва, че
в голяма част производителите не застраховат продукцията си.
Това изискване не се отнася за щетите, причинени от суша, както
и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При
тях помощта се изплаща без редукция.
Източник: ДФ „Земеделие“ - РА
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Празник на Медовината 2019

Празникът се провежда в началото на ноември и продължава 3 дни,
като протича в няколко локации. Медовината е най-древната
алкохолна напитка. Приготвя се от ферментирал пчелен мед, към
който могат да се добавят ароматни билки, плодове, подправки.
Емблематична за Средновековието и ключова мотивация в набезите
на смелите викинги, медовината днес е в своя Ренесанс.
На празника ще опитате избрани медовини, ще разберете как се прави
медовина, ще похапнете вкусна средновековна храна, ще разберете
от пчелари колко важен е истинският мед за хубавата медовина.
Кога: 01-03 ноември
Къде: бар Абордаж, София

Фестивал на маскарадните игри,
Бургас

„Фестивал на маскарадните игри, народното и художествено
творчество“ се организира в Бургас. В трите дни има богата и
интересна програма -откривнето е с дефилета и представяне на
стотици
участници.
По време на събитието се оформя алея за търговия с тематични
сувенири и предмети, представят се български фирми и
продукти.
„Фестивала на маскарадните игри, народното и художествено
творчество“ ще се проведе за втора поредна година. Организира
се от СНЦ „Българско е“ и има статута на частно.
В дните на събитието – 1 – 3 ноември- гостите и гражданите на
град Бургас, ще могат да се насладят на разнообразна програма.
Кога: 01-03 ноември
Къде: площад „Тройката“, Бургас
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