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БРЮКСЕЛ↓
Агенция на ЕС: Екологизирането
на основната политика на ЕС за
селското стопанство все още не е
изпълнено
Политики, насочени към
интегриране на
проблемите, свързани с
околната среда и
климата, в общата
селскостопанска
политика на Европа, не
са осъществени, според
доклад, публикуван от Европейската агенция по околна среда
(ЕАОС).

Докладът на ЕАОС „Състояние на околната среда в Европа“ 2020
г., публикуван в сряда (4 декември), подчертава факта, че
почвените, земеделските и горските практики са изправени пред
сериозни негативни тенденции в Европа.
Публикуван на всеки пет години, докладът за състоянието и
перспективите за 2020 г. обединява всички знания, които е
събрала базираната в Копенхаген агенция, относно климата и
околната среда в Европа.

Докладът показва, че използването на земята, замърсяването,
изменението на климата и инвазивните чужди видове, както и
земеделските практики, продължават да оказват сериозен
натиск върху природния капитал, а именно световните запаси от
природни ресурси като почва, въздух и вода.
Задължителни за екологизиране мерки бяха въведени в
реформата от 2013 г. на Общата селскостопанска политика (ОСП),
което представлява 30% от бюджета за директни плащания.
Европейската комисия предложи да се увеличи делът на
разходите за следващата ОСП, посветен на действията в областта
на климата с до 40%, същия процент се съдържаше и в
преговорната кутия на финландското председателство.
Диверсификацията на културите и поддържането на постоянни
пасища бяха сред мерките, стимулирани в предишната програма
за субсидии на земеделските стопанства.
„Но има огромни доказателства, че селското стопанство все още
е основната заплаха за биологичното разнообразие и природния
капитал в Европа – заради замърсяването на почвата, водата,
въздуха и цялостната хранителна система“, казва Ханс
Бруинсккс, който наскоро встъпи в длъжност като изпълнителен
директор на ЕАОС.
„И така, изводът е, че екологизирането на ОСП не е постигнато“,
каза Бруинск, като посочи критичното замърсяване с азот в
райони като Холандия като ясен показател, че по-екологичното
земеделие не се е случило.
Хранителна (и почвена) политика
Ерозията на почвата, заедно с основните форми на валежите
/основните форми на валежи включват ситен дъжд, силни
валежи, сняг , суграшица и градушка/ ще окажат сериозно
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влияние върху пшеницата и други култури в няколко области на
Европа, според Бруинсккс.
Това ще окаже въздействие и върху стойността на земеделските
земи, върху жизнеспособността на тези райони и върху целия
икономически сектор в цяла Европа, който не се ограничава до
средиземноморския регион, наскоро засегнат от екстремно
време.
По-специално, земята и почвата са подценявани области на
политиката за законодателни и регулаторни действия на ЕС,
въпреки че имат голямо цялостно въздействие върху околната
среда и климата.
ЕАОС отчете увеличение на изкуствените повърхности, като
градове или индустриални паркове, със 70% през последните
две десетилетия.
Тази загуба на естествена земя, включително земеделски земи и
пасища, които могат да се използват за селскостопански
практики, идва за сметка на влажните зони, които представляват
някои от най-крехките екосистеми в Европа.
„Имахме два опита за политика за земи и почва преди, но и
двата не се осъществиха. Подобна политика все още липсва в
ЕС “, каза Бруинсккс.
Друга критична пропаст в неотдавнашното разработване на
политики в ЕС, според Бруинсккс, е липсата на цялостен подход
към хранителните системи, тъй като акцентът беше насочен
главно към частта на хранителната верига на селскостопанското
производство.
В този смисъл обявяването на стратегията „Farm to Fork“, новата
дългосрочна и интегрирана политика в областта на храните,
предложена от новия председател на Комисията Урсула фон дер
Лайен, е стъпка в правилната посока

МоментнаСнимка
От 1990 г. спадът на видовете птици е около 6%, но що се отнася
до птиците в земеделските земи, тогава се увеличава до
32%.Този показател за намаляващ вид се използва от ЕАОС, за да
покаже наличието на неустойчиви селскостопански практики,
които се свързват със субсидиите по ОСП и използването на
пестициди, както и с увеличаващото се въздействие върху
изменението на климата и върху земята.
„И това е само моментната снимка“, казва Бруинсккс, който
спомена също подобна тенденция за тревни пеперуди и
опрашители, които отбелязват почти 40% спад от 1992 г.
Опрашителите са изключително важни, тъй като хранителна
система зависи много от естественото опрашване. Те обаче
страдат поради комбиниран натиск, свързан най-вече с
използването на земята и селскостопанските практики, поспециално използването на неоникотиноидни пестициди.
Европейската агенция по околна среда също започна да
разглежда как изменението на климата оказва влияние върху
състоянието на местообитанията в Европа, забелязвайки, че
само около 16% от европейските местообитания са в добро
екологично състояние.
Те заключават, че като цяло местообитанията в Европа са главно
в неблагоприятно състояние и това е свързано с комбинирания
натиск от замърсяване, фрагментация на ландшафта,
селскостопански практики, изменение на климата, които са
основните двигатели на тези тенденции.
Източник: osp.bg
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Урсула фон дер Лайен иска
двойно по-малко пестициди в ЕС
до 2030 г.

фон дер Лайен и с изпълнителния заместник-председател за
Европейския зелен курс, Франс Тимерманс, който ще закрие
дебата.
Очаква се Европейската комисия да предложи проекта „От
производителя до потребителя“, който да започне да се прилага
от края на 2020 г., предава agrarheute.com.
След като „Зелената сделка“ бъде представена, се очакват и
първите коментари от страните-членки на ЕС, без чието
одобрение проектът не може да бъде приложен.
Източник: Агрозона

„Зелената сделка“, която новият председател на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен ще представи днес, предвижда
употребата на пестициди да бъде намалена с 50% до 2030 г.,
както и да бъде намалена употребата на торове. Също така ЕК
планира стимули за биотехнологичните изследвания в областтта
на растителната защита с цел да се постигне съответствие между
производството на храни и климатичните цели на ЕС.
В извънредно пленарно заседание днес евродепутатите ще
обсъдят „Европейския зелен курс“, който има за цел да направи
ЕС първия климатично неутрален континент. След очакваното
обявяване от Комисията на „Европейския зелен курс“ в сряда, 11
декември, от 15.00 ч. българско време, Европейският парламент
ще проведе първи дебат с председателя на Комисията Урсула

Новата ЕК възобновява работата
по регламента за употреба на
пречистени отпадъчни води в
земеделието
Европейската комисия в новия си състав приветства приемането
на регламента, определящ минимални изисквания за повторна
употреба на вода в земеделието. Новите правила, които
Европейската комисия предложи през май 2018 г., ще определят
хармонизирани минимални изисквания за качество на водата
така, че повторната употреба на пречистени градски отпадни
води да бъде безопасна за напояване в земеделието. Целта на
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регламента е да се преодолее липсата на питейна вода в някои
части на Европа.

Този хармонизиран подход също така ще улесни и
функционирането на вътрешния пазар на селскостопанска
продукция и ще създаде нови възможности за бизнес за
операторите и доставчиците на технологии, информират от
пресцентъра на ЕК.
Съгласно новото законодателство, пречистените градски
отпадни води, които вече са преминали преработка съгласно
правилата на Директивата за пречистване на градските отпадни
води, ще бъдат подложени на допълнително третиране, за да
отговарят на минимални параметри за качество и по този начин
да станат подходящи за използване в селското стопанство.

„С това споразумение ние предоставяме на ЕС мощен
инструмент за справяне с някои предизвикателства, породени от
изменението на климата. Заедно с мерките за икономия на
водата и за ефективност, използването на преработена вода в
селскостопанския сектор може да играе важна роля за справяне
с водния стрес и сушата, като същевременно гарантира напълно
безопасността на нашите граждани.“, посочи новият
еврокомисар по околна среда, океаните и рибарството
Виргиниус Синкевичус.

Източник: Агрозона

Понастоящем само няколко държави-членки прилагат
практиката за повторна употреба на вода и в ЕС тя се използва
много под потенциала си. Ако бъдат приети от Европейския
парламент и от Съвета на ЕС, новите правила ще улеснят и
стимулират приложението на тази полезна практика, която може
да осигури по-предвидимо снабдяване с чиста вода за
земеделските производители и ще им помогне да се адаптират
към изменението на климата.
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Урсула фон дер Лайен представя
днес „Европейския зелен курс“ в
европарламента
В извънредно пленарно заседание днес (11 декември 2019 г.) в
Брюксел, евродепутатите ще обсъдят „Европейския зелен
курс“, който има за цел да направи ЕС първия климатично
неутрален континент.
След очакваното обявяване от Европейската
комисия (ЕК) на „Европейския зелен курс“, в
сряда 11 декември от 15.00 ч. българско
време, Европейският парламент (ЕП) ще
проведе първи дебат с председателя на ЕК
Урсула фон дер Лайен и с изпълнителния заместникпредседател за Европейския зелен курс, Франс Тимерманс,
който ще закрие дебата.
Европейският зелен курс ще се фокусира
върху борбата срещу изменението на климата
и други екологични цели в областта на
транспорта, енергетиката, замърсяването,
селското стопанство, кръговата икономика и
биологичното разнообразие.

Съобщението на ЕК се очаква да включва график на
предстоящите предложения. ЕП вече подчерта, че ЕС трябва да
намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично
неутрален до 2050 г., както и че е спешно необходимо да се
приеме амбициозен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021
– 2027 г. Очаква до края на месеца ЕК да публикува резюмето на
плана.
Секторите „земеделие“ и „храни“ ще бъдат разгледани най-вече
чрез стратегията „От фермата до вилицата“ („Farm to
Fork“/F2F), която има за цел да изгради „справедлива,
здравословна
и
екологична
хранителна
система“,
гарантирайки „високите цели в областта на околната среда
и климата в реформата на Общата селскостопанска
политика“. Фокусът основно ще бъде върху изготвянето на
стратегическите планове на държавите членки. Очаква се ЕК да
представи Бяла книга за стратегията „От фермата до вилицата“
около пролетта на 2020 г., с оглед на разгръщане на ключовите
инициативи до края на годината. Тези инициативи се очаква да
включват разглеждане на решението на съда относно:





новите техники за развъждане;
преразглеждане на правилата за информация за храните,
с цел подобряване информираността на потребителите;
действия за намаляване на загубите и разхищаването на
храни;
приемане на инструментариум за алтернативи на
пестицидите.

На фокус ще бъде и общата „цел за нулево замърсяване“ и
намаляването на използването на потенциално вредни химични
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вещества. ЕК ще работи за приемане на стратегия за устойчиво
използване на химични вещества, заедно със съответни правила
до 2021 г. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо
законодателство, засягащо селското и горското стопанство, за да
гарантира, че то е в съответствие с „обновената цел в
областта на климата и биоразнообразието“.

подбор № BG 06RDNO001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 с
3 144 372,94 лева, съответстващи на 1 607 717,02 евро.
Писмени
предложения
и
коментари
по
публикуваните
документи могат да
се изпращат в срок
до 03 януари 2020 г.
(включително)
на
следната електронна

ЕК планира да проведе семинар с държавите членки през
януари 2020 г., за да обсъди стратегията „От фермата до
вилицата“, а консултациите със заинтересованите страни
са планирани за февруари 2020 г.
Източник: ruralnet.bg

У НАС ↓
Увеличават бюджета на мярка 9
от ПРСР с цел финансиране на
още 11 проекта на групи и
организации на производители
Управляващият орган (УО) на Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 публикува за Обществено обсъждане на
проект на Заповед за изменение на Заповед №РД09-565 от 15
юни 2018 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР
2014-2020 г., с която се увеличава бюджета по процедура чрез

поща: rdd@mzh.government.bg.
Увеличението на бюджета, в резултат на пренасочване на
средства в рамките на ПРСР, цели да бъде осигурена
възможност за одобрение на 11 проекти предложения с
дейности е секторите „медицински и етерично-маслени
култури“, „плодове“, „зърнено-житни култури“, „технически
култури“ и „винено грозде“.
Необходимостта от увеличаване на бюджета е продиктувана от
факта, че в проведения през 2018 г. прием са подадени общо 38
броя проектни предложения със заявена финансова помощ в
размер на левовата равностойност на 11,4 млн. евро,
надхвърляща наличения бюджет по мярката от 7 563 679,22 евро
(14 793 043,82 лв.), предвиден в ПРСР 2014-2020.
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Тъй като заявената от кандидатите безвъзмездна финансова
помощ (БФП) надхвърля определения за приема бюджет, е
извършена предварителна оценка на проектните предложения.
След приключване на обработката на 35 проектни предложения
на етап „техническа и финансова оценка“ (ТФО) е установено, че
на подпомагане подлежат проектни предложения, получили
най-малко 40 точки (включително) или общо 23 (сектор
„животновъдство“ – 18 броя, в сектор „плодове и зеленчуци“ –
5 броя) проектни предложения за финансирането, за които е
наличен бюджет в рамките на обявената процедура.
УО се позовава на получена от ДФ „Земеделие“ информация
относно обработката на проектни предложения по процедура №
BG 06 RDNP001-9.001, че е отправена покана за сключване на
административни договори към всички кандидати преминали
етап ТФО и получили над 40 точки (включително) по критериите
за подбор. Общият размер на финансовата помощ по
сключените
административни
договори
възлиза
на
12 846 827.55 лева.
От друга страна за проектните предложения, получили
съответно 30 и 20 точки съгласно критериите за подбор не е
достатъчен бюджет за финансиране, който да покрие пълния
размер на финансовата помощ. В предоставената до УО
информация ДФ „Земеделие“ посочва, че остатъчният
недоговорен бюджет в резултата на обработка на проектните
предложения възлиза на 1 956 150.32 лв., а общият размер на
допустимата за подпомагане финансова помощ за проектните
предложения, получили 30 точки и преминали успешно етап
ТФО възлиза на 2 834 951.88 лв. Данните на ДФ „Земеделие“
сочат, че недостигът на бюджет за финансиране на проектни

предложения получили 30 точки (7 бр.) съгласно критериите за
подбор, възлиза на 878 801.56 лв., а за проектни предложения,
получили 20 точки (4 бр.)- на 2 265 571.38 лв.
В доклада на и.д. директор на дирекция „Развитие на селските
райони“ се посочва, че публичните финансови средства,
необходими за финансиране на проекти, получили 30 и 20 точки
е 3 144 372,94 лв. (1 607 717,02 евро).
В доклада се уточнява, че съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013,
страните членки могат да стартират прилагане на изменения в
ПРСР след изпращане на искане за изменение на програмата до
Европейската комисия (ЕК) преди официалното й одобрение.
След 13-то заседание на КН, УО изпрати на 15.11.2019 г.
официално до ЕК искане за промяна, което е в процес на
разглеждане от службите на ЕК. Мярка 9 „Учредяване на групи и
организации на производители“ като част от ПРСР 2014 – 2020 г.
допринася за изпълнението на Приоритет № 3, насочен към
„Насърчаване на добро организиране на хранителната верига,
в т.ч. преработката и търговията със селскостопански
продукти, хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското стопанство“ и по конкретно
област с поставен акцент 3А, която е свързана с подобряване на
конкурентоспособността на първичните производители чрез подоброто им интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да добавят
стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на
местните пазари и къси вериги на доставки, групи на
производителите и организации и междубраншови организации
Източник: ruralnet.bg
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До 5% редукция на субсидиите за
първо нарушение на изискването
за условност в новата ОСП

разпишат в директните плащания и в развитие на селските
райони, уточни експертът.
Какво точно представлява условността?
Всяка реформа оставя отпечатък върху земеделската общност и
въвежда понятия, с които фермерите в Европа вече боравят
спокойно. Реформата от 2003 г. въвежда понятието кръстосано
съответствие и отделяне на подпомагането от производството,
реформата от 2013 г. пък въвежда т.нар. многопластова
структура на директните плащания и зелено директно плащане,
а предстоящата реформа започва да използва много широко
термина зелена архитектура и условност.
Условност е ново понятие като термин, но не носи прекалено
много новости в сравнение с настоящото кръстосано
съответствие. Това е система от правила, които трябва да бъдат
спазвани от земеделския стопанин, за да може да получи пълния
размер на своето подпомагане. Правилата са в няколко области
в сферата на екология, околната среда.

Плащанията към земеделския стопанин ще бъдат намалявани с
1,3 или 5 % при първо неспазване на т.нар. условност. След това,
ако има повторяемост, може да се стигне до пълно спиране на
плащанията. Това стана ясно от презентацията на Кристина
Йорданова от Дирекция „Директни плащания“ в Министерството
на земеделието, храните и горите. Условността изгражда
базовата линия за по-сериозни интервенции в сферата на
опазване на околната среда, които държавите следва да

И ако директните плащания стават по – необвързани от
производството, то все повече се увеличава тази обвързаност с
екологията и с приноса към околната среда. Обществото става
все по-изискващо към екологичните предизвикателства, все потърсещо чистата вода, храна и въздух и земеделието трябва да
даде своя принос в тази насока, каза още Йорданова. По този
начин условността и зелената архитектура носят една
допълнителна легитимация на подпомагането и бюджетът,
който се отделя за земеделие.
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Какъв е обхватът на условността?
Както и в настоящото кръстосано съответствие, условността
продължава да е изградена от два основни елемента. Това са
стандартите за добро земеделско и екологично състояние и
законоустановените изисквания за управление.
Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са
разписани като рамка в регламента за стратегическите планове,
но тя все още не е приета, уточни Йорданова. Тя представи
рамката, подготвена от Европейската комисия, като напомни, че
след това детайлите трябва да бъдат разработени от всяка
държава – членка в нейния стратегически план.
Законоустановените изисквания за управление са изисквания по
съществуващото законодателство, те не са нещо ново за
земеделския стопанин, те са приложима част от европейското
или националното законодателство в областта на околната
среда, водите, защитените територии, на безопасността на
храните, на идентификацията и регистрацията на животните, на
продуктите за растителна защита и хуманното отношение към
животните. Условността не е схема за подпомагане, а прави
връзка между плащанията по ОСП и екологичните изисквания.
Източник: Агрозона

Министър Танева ще участва в
среща "ОСП 2021-2027.
Очаквания. Предизвикателства.
Перспективи."
Министърът
на
земеделието,
храните и горите
Десислава Танева
ще
участва
в
работна
среща
"ОСП 2021-2027.
Очаквания.
Предизвикателства. Перспективи.” Събитието е по инициатива
на евродепутата Атидже Алиева-Вели в партньорство с
Асоциация на земеделските производители в България и
Национален земеделски форум.
Срещата ще се проведе от 13 часа днес в зала" Мусала" в
Конгресния център на Интер Експо Център-София.
Източник: МЗХГ
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Венцислав Върбанов: Трябва да
възобновим Националния
земеделски форум за ОСП
Трябва да се
възобнови
Националния
земеделски форум,
свързан с
изготвянето на
общата позиция на
България за ОСП. За
това настоя
председателят на
АЗПБ Венцислав
Върбанов по време на работна среща на тема „ОСП 2021-2027:
Очаквания. Предизвикателство. Перспективи“, организирана от
евродепутатът Атидже Алиева – Вели, член на групата „Обнови
Европа“/ДПС и Асоциацията на земеделските производители в
България. Всички присъстващи на събитието подкрепиха
предложението на Венцислав Върбанов. Целта на форума е да
получим по-добра активност и българските евродепутати да знаят
позицията на земеделската общност, коментира той.

„Във ваше лице виждаме нашия човек в Бркюксел и разчитаме
на Вас. Винаги сме имали подкрепата Ви“, обърна се Върбанов
към евродепутатът.

Коментирайки позицията на земеделските производители,
председателят на АЗПБ настоя за спокойствие и предсказуемост
в новата ОСП. Трябва да се обърне внимание на хората, които
прозвеждат някакъв продукт. За всички останали има други
политики“.
По отношение на приемствеността производителите искат да
знаят дали ще се запазят решенията, в предишния ЕП и колко от
тях ще бъдат преработени.
„ Наясно сме, че ще има тавани на плащанията, но трявбада се
има предвид спецификата на отделните страни и това да е
водещото. Окрупняването трябва да бъде поставено в някаква
рамка. В същото време искаме да знаем тези тавани само за
СЕПП ли са, ще касаят ли обвързаната подкрепа, чувствителните
сектори. Очакваме отговори за да се чувстваме по-комфортно“,
коментира Венцислав Върбанов.
Относно зелената архитектура той допълни, че трябва да се
намери решение, което да бъде обвързано с финансиране.
Хората трябва да бъдат мотивирани да спазват определени
изисквания. Това може да ги стимулира да спазват технологии,
които няма да ги ощетят финансово и ще има ефект за околната
среда.
От своя страна евродепутатът Атидже Алиева коментира, че найважните въпроси относно приемствеността ще бъдат подложени
на дискусия. Въоросът за тавана за директните плащания все
още не е отворен за изменения и предложения. „Борим се да се
отвори текста, в който държавите-членки сами да могат
преценят дали може да се прилага или не. Има предложения
таван да се прилага не само за директните плащания“.
Източник: Агрозона
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Коледен фестивал „Зимна феерия
под Хисарлъка”-2019

IV Национален фестивал на
коледната и новогодишната
песен, Хасково
Национален фестивал на
копледната
и
новогодишната песен е
част от културния календар
на Министерството на
културата и на Община
Хасково за 2019 година,
както и част от Национален календар на хоровите фестивали в
България.

Началото по традиция е с откриване на Работилницата на Дядо
Коледа и обявяване на Коледния конкурс за картичка, картина,
сурвачка, сувенир, приказка и
стихотворение.
В празничната програма на читалището са предвидени множество
концерти, изложби, Коледен хоров фестивал, детски представления,
танцови и фолклорни спектакли и др.
Кога: 12-18 декември
Къде: „Народно читалище Братство 1869“, Кюстендил

Младежки център кани едни от най-добрите български хорове да
участват в националния фестивал на коледната и новогодишната
песен. Хоровият празник се провежда в средата на декември, а
срокът за подаване на заявка за участие е септември.Редовно
Български хоров съюз и Съюза на българските композитори
участват в конкурса за написване на нова песен, свързана с
празниците Коледа и Нова година.
Кога: 13-15 декември
Къде: Хасково
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Национален фестивал „Ехо над
Тунджа“
Национален фестивал
за
естрадни,
характерни, български
фолклорни,
състезателни
и
мажоретни
танци,
фокуси,
илюзии
и
атракциони „Ехо над
Тунджа“, който се
провежда с подкрепата на Община Ямбол. По време на танцовия
фестивал зрителите имат възможността да се насладят на
модерни, спортни (формейшън) , хип хоп танци, брейк, бели
денс и мажоретни танци.
В програмата след всеки конкурсен ден е предвиден галаконцерт.
Кога: 14-15 декември
Къде: Община Ямбол, „Народно читалище Диана 1944“

ХХV фестивал на коледарските
групи – “Коледарско надпяване
2019”, Силистра
ХХV
Фестивал
на
Коледарските
групи
–
„Коледарско надпяване“ се
провежа в салона на Община
Силистра,
дни
преди
Рождество Христово /Коледа/. Във фестивала участват групи от
Община Силистра, в две категории: обредни групи – изпълняват
ритуала „Посрещане на Коледари у дома“; певчески групи, които
изпълняват песни, с благословия. Групите съобразяват своите
изпълнения с характерния за региона обичай / музикален съпровод,
речитатив,
персонажи,
народни
носии/
и
др.
Във фестивала могат да участват детски състави. Възрастта на децата –
не
по-малки
от
10
години.
Фестивалът се съпътства от кулинарна изложба, в която групитеучастници ще представят и характерните за Бъдни вечер гозби. Жури
отличава коледарските групи и участниците в кулинарната изложба.
Кога: 14 декември
Къде: Силистра

12

ACOUMAUHSIHA3EME,QEnCKMTE
nPOM3BOAMTEnl,1 B 6bnrAPMSI

nose4e 1t1Hq>opMaU.1t1R M0>Ke .Qa orKp111ere Ha www.osp.bg
nocne.QBaltlre Hl/1 BbB CDeltlc6yK:
www.facebook.com/OSP-512108532533593/

