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БРЮКСЕЛ↓

На 26 март Европарламентът
ще гласува 37 млрд. евро за
превъзмогване на
последиците от кризата

април, така че решенията да бъдат прокарани възможно найбързо.
В дневния ред на заседанието се очаква да бъде гласувана
инвестиционната инициатива за разпределение на 37 млрд.
евро от кохезионните фондове за борба с последиците от
кризата, съобщиха от пресцентъра на ЕП.
Ще се обсъжда още законодателно предложение за
разширяване на обхвата на Фонда за солидарност на ЕС, за да
може той да бъде ползван при кризи, свързани с
общественото здраве.
Ще бъде обсъдено и предложението на Еврокомисията за
спиране на празните полети, към които прибягват
авиокомпаниите, за да запазят слотовете за излитане и
кацане на летища
Тези предложения ще трябва да бъдат одобрени и от Съвета
на ЕС, за да могат да влязат в сила.
Заради епидемията са взети специални мерки, така че
евродепутатите ще могат да гласуват дистанционно.

На заседанието си в четвъртък, 26 март, Европейският
парламент ще дебатират по важните въпроси, свързани с
усилията на държавите членки да овладеят епидемията от
коронавирус и да облекчат последиците от нея. Тази пленарна
сесия отменя заседанието, предвидено да се състои на 1-2

Източник: sinor.bg
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Copa-Cogeca
разкрива
ключови фактори за запазване
на единния пазар в Европа
За запазване на единния пазар на ЕС, намиране на решения
за предотвратяване и овладяване на недостига на работна
ръка, призоваха от съюзът на фермерите и земеделските
кооперации в ЕС в съвместно изявление.
Copa-Cogeca, европейската организация обединяваща
земеделските производители и земеделските кооперации,
настоятелно призовава Европейската комисия да действа
бързо и твърдо, за да смекчи смущения, възникнали на
единния пазар, и да идентифицира всяка друга точка на
натиск в тази криза. „Като се има предвид, че веригата за
доставки на хранително-вкусовата промишленост е силно
интегрирана и функционира отвъд границите, всякакви
блокове за доставка и работници неизбежно ще нарушат
бизнеса. Способността ни да осигуряваме храна за всички ще
зависи от запазването на единния пазар на ЕС“, посочват от
Копа- Коджека в съвместно изявление с Food & Drink Europe и
CELCAA, асоциацията на ЕС, представляваща търговията със
селскостопански и хранителни стоки.

В изявлението са представени 6 основни ключови въпроса,
като последните две са свързани с ръководените от науката
действия по време на криза и по-добре координираната
работа между европейската институция. Другите критични
точки са, както следва:
1. Запазването на единния пазар е най-добрият вариант за
осигуряване на стабилна и безопасна верига за доставка на
храни и продоволствена сигурност за всички в Европа и извън
нея. Ние приветстваме последните насоки на Комисията
относно управлението на границите като добра първа стъпка.
Въпреки тези насоки, въпреки това, ние продължаваме да се
сблъскваме със сериозни смущения.
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2. Комисията се призовава да работи с държавите-членки за
проучване на начините за подпомагане на селскостопанския
и хранително-вкусовия сектор, който вече е и ще продължи да
се намира под огромен финансов натиск. По-специално през
следващите седмици и месеци е необходимо, според
браншовиците, Комисията да вземе предвид 11 милиона
фермери в Европа, 4,7 милиона производствени работници,
294 000 предприятия за производство на храни и напитки
(включително 22 000 агрокооперации) и 35 000 търговски
компании.

ЕК приема Временна рамка, за
да могат страните от ЕС
допълнително да подпомагат
икономиката в условията на
COVID-19

3. Комисията се призовава да работи с държавите-членки за
наблюдение на потенциалната липса на работници
(включително сезонните работници), за новите ефекти върху
производството и за изготвяне на планове за действие при
извънредни ситуации. Във всички държави-членки на ЕС
веригата за доставки на храни следва да се разглежда като
основен сектор.
4. Комисията да следи цената на суровините и транспорта,
както и нелоялните търговски практики, призовават още от
Копа-Коджека.
Източник: Агрозона

Европейската комисия прие Временна рамка, която ще
позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост,
предвидена в правилата за държавната помощ, за да
подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив
от COVID-19. Също както много други мерки за подкрепа,
които държавите членки могат да използват съгласно
действащите правила за държавната помощ, Временната
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рамка позволява на държавите членки да гарантират, че
всички видове предприятия имат достъп до достатъчно
ликвидност, както и да не позволят на икономическата
дейност да спира по време на епидемичния взрив от COVID19 и след него. За това съобщи пресслужбата на ЕК,
анонсирайки следните пет вида помощ предвидени във
Временната рамка:
1) Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни
предимства и авансови плащания: Държавите членки ще
могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 800 000
EUR на дружество с цел посрещане на спешните му нужди от
ликвидност.
2) Държавни гаранции за заеми, които дружествата са взели
от банки: Държавите членки ще могат да предоставят
държавни гаранции, за да гарантират, че банките ще
продължат да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят
от тях.

средните предприятия. В Рамката се пояснява, че такава
помощ се счита за пряка помощ за клиентите на банките, а не
за самите банки, и се съдържат насоки за това как
нарушаването на конкуренцията между банките да бъде
сведено до минимум.
5) Застраховане на краткосрочни експортни кредити: С
Рамката се въвежда допълнителна гъвкавост за начина, по
който се доказва, че определени държави не представляват
продаваеми рискове, което дава възможност на държавата да
предоставя застраховане на краткосрочни експортни кредити,
когато е необходимо.
Пресслужбата на ЕК пояснява, че Рамката ще бъде в сила до
края на декември 2020 г., а Комисията ще прецени преди тази
дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Източник: ruralnet.bg

3) Субсидирани публични заеми за дружествата: Държавите
членки ще могат да отпускат на дружествата заеми с изгодни
лихвени проценти. Тези заеми могат да помогнат на
предприятията да посрещнат непосредствените си нужди,
свързани с оборотния капитал и инвестициите.
4) Предпазни мерки за банките, които отпускат държавна
помощ на реалната икономика: Някои държави членки
планират да се възползват от съществуващите способности на
банките да отпускат заеми и да ги използват като канал за
подкрепа на предприятията, по-специално на малките и
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Земеделските
министри
правят видеоконференция в
сряда заради COVID-19

Четете още: Комисар Войчеховски до министрите: Можете да
разчитате на моята подкрепа

Белгийските собственици на ферми за аспержи очакват
големи загуби, тъй като сезонните работници, главно от
Полша и България, няма вероятност да берат.
Еврокомисарят по земеделието написа, че агротуризмът също
се е сринал, цветарството има проблеми, а търговията със
свежи селскостопански продукти е трудна. „Работим по
решения за улесняване на помощта за фермите, засегнати от
кризата“, казва Януш Войцеховски, цитиран от полските
медии.
Припомняме, че Комисията разреши отлагане на крайния
срок за подаване на заявления за субсидии от 15 май до 15
юни. На границите са създадени и зелени линии за храна,
които обаче засега функционират доста трудно.

В сряда ще има видеоконференция на министрите на
земеделието на ЕС с участието на полския еврокомисар Януш
Войчоховски. Хърватия, която председателства в момента
Съвета на Европейския съюз реши да организира срещата,за
да могат държавите-членки да обсъдят ситуацията. Вече има
сигнали от различни държави до Европейската комисия за
проблеми в селскостопанския сектор. Комисарят по
земеделие Януш Войчеховски, призна, че притесненията са
свързани с притока на сезонна работна сила, главно в сектора
на плодовете и зеленчуците.

Източник: Агрозона
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Всички стоки трябва да бъдат
пропускани през границите в
ЕС за максимум 15 минути

Коронавирусната пандемия оказва мощно разрушително
въздействие върху транспорта и движението на хора в
Европейския съюз. Непрекъснатите и безпроблемни наземни,
водни и въздушни транспортни услуги са от решаващо
значение за функционирането на вътрешния пазар на ЕС и
ефикасниата му реакция на настоящата криза в сектора на
общественото здраве. В тази връзка Европейската комисия
публикува вчера нови практически съвети за начина на

прилагане на нейните Указания за управление на границите м
опит да запази движението на стоки в Европейския съюз в
условията на коронавирусната пандемия, съобщиха от
изпълнителния орган на общността.
За да гарантират, че веригата за доставки в рамките на целия
ЕС продължава да функционира, от държавите-членки се
изисква да обявят без никакво забавяне всички възможни
гранични
контролно-пропускателни
пунктове
на
трансевропейската транспортна мрежа за „зелени коридори”
в преминаването през границите. Тези зелени коридори
трябва да бъдат отворени за всички товарни автомолиби,
каквито и стоки да превозват. Преминаването през границата,
включително всякакви проверки и оценки на здравословното
състояние на водачите, не трябва да отнема повече от 15
минути, категорични са от ЕК. Процедурите по зелените
коридори за пресичане на границите трябва да бъдат сведени
до минимум и ограничени до абсолютно небходимите.
Проверките и оценките на здравословното състояние трябва
да бъдат извършвани, без на шофьорите да се налага да
напускат кабината, и да са обект на минимален брой
проверки. От шофьорите не трябва да се изисква представяне
на други документи освен личната им карата и шофьорската
книжка, а само ако е необходимо – писмо от работодателя.
Приема се електронно получаване и онагледяване на
документите. Нито едно превозно средство или шофьор не
трябва да бъде обект на дискриминация независимо от
произхода му или направлението, в което пътува,
националността му или страната, в която е регистрирано
превозното средство.
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На фона на настоящата ситуация с пандемията държавитечленки са призовавани и да отменят временно ограниченията
на своя територия от типа на забрани за придвижване на
товрани автомолиби през уикенда, през нощта или по
определени участъци от пътната мрежа.
От ЕК също насърчават държавите-членки да организират
безопасни коридори за преминаване, за да дадат възможност
на частните шофьори и техните пътници като например
служители от здравеопазването и транспорта, както и на
завръщащите се в родината си граждани на ЕС независимо от
тяхната националност, да могат да преминават пряко и с
приоритет през страната във всяко необходимо за тях
направление извън трансевропейската транспортна мрежа.
Това трябва да става при условие, че се придържат строго към
обозначения маршрут и и към минимално необходимите
престои за почивка.
Държавите-членки трябва да осигурят и по най-малко едно
функциониращо летище за извозване на чужденци и
облекчаване на международни полети.
За да осигури непрекъснатото движение, ЕК препоръчва на
държавите-членки да предприемат действия за гарантиране
на свободното придвижване на всички служители в
международния транспорт независимо от вида му. Поконкретно правилата за ограничаване на пътуванията и
задължителната карантина на транспортните работници,
които не проявяват симптоми на заразяване с коронавируса,
трябва да бъдат премахнати. Държавите.членки например не
трябва да изискват транспортните работници да носят

медицински сертификат за доказване на доброто си
здравословно състояние.
За да бъде осигурена безопасността на транспортните
работници, е необходимо засилване на хигиенните
изисквания
и
оперативните
мерки
по
летищата,
пристанищата, железопътните гари и останалите наземни
транспортни станции. Към практическите съвети е включен и
пълен списък с препоръки за защита на щофьорите от
коронавируса.
Международно признатите документи за професионална
компетентност трябва да бъдат смятани за достатъчно
доказателство за правоспособността на служителя в
междунродния транспорт. Ако такива липсват, за редовен
документ трябва да се приема писмо, подписано от
работодателя.
„Транспортната мрежа на ЕС свързва всички държави-членки.
Докментът с нашите указания е предназначен да защити
веригите за снабдяване в ЕС при тези трудни обстоятелства и
да гарантира, че както стоките, така и транспортните
служители могат да пътуват във всяко необходимо
направление без забавяне. Един съвместен и съгласуван
подход към транспортирането през границите днес е поважен отвсякога. Зелените коридори са и специално
предназначени да предпазят транспортните работници,
действащи на фронтовата линия на кризата. Тези препоръки
ще облекчат тяхната вече в достатъчна степен изпълнена с
напрежение мисия и ще внесат повече безопасност и
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предвидимост в работата им”, заяви европейският комисар за
транспорта Адина Валян.

насам обаче броят на животните се е свил с 4% или 3,5 млн.
животни.

След видеоконференцията между министрите не транспорта
на държавите-членки на ЕС, проведена на 18 март, ЕК
установи мрежа от национални контактни пунктове и
платформа за предоставяне на информация за транспортните
мерки на национално ниво, предприети от държавите-членки
в отговор на разпространението на коронавируса. Тези
пунктове трябва да подкрепят ефективното функциониране
на зелените коридори за пресичане на границите.
Граничещите помежду си държави-членки на ЕС са поканени
да участват активно в мрежата, за да гарантират
придвижването на стоки във всички посоки.
Източник: sinor.bg

Намалява броят на овцете в ЕС
В Европейския съюз се отглеждат все по-малко овце, според
данните на статистическата служба на ЕС. През декември 2019
г. в страните-членки на ЕС са отглеждани общо 82,54 млн.
овце, което е с 1,59 млн. овце или с 1,9% по-малко в сравнение
с година по-рано.
Намалението при овцете-майки е с 2% на годшна база, като
броят им достига 60,54 млн. животни. В средата на миналото
десетилетие броят на овцете в ЕС е бил постоянен и през 2016
г. в страните от еврозоната е имало 86 млн. овце. Оттогава

Намалението се дължи на значителния отлив на животни от
стадата във Великобритания и Испания. През 2018 г. броят на
овцете на Острова е намалял със 700 000 или с 3,2% до 21,79
млн. животни, докато тези на Иберийския полуостров са били
с 480 000 животни или с 3% по-малко и броят им достига 15,37
млн. овце. След Брекзит стадата с овце в ЕС се очаква да
намалеят с една четвърт спрямо броя преди това.
В Румъния се отглежда третото по големина стадо от овце в
ЕС. През декември 2019 г. в страната са отглеждани 10,24 млн.
животни, което представлява годишен ръст с 0,6%.
8

Значително увеличение на броя овце – с 2,9% на годишна база
до 3,91 млн. животни отбелязва също Ирландия.

да бъде изпълнено коректно от няколко месеца насам“, каза
още министър Танева.

В Италия и Гърция е регистриран значителен спад в броя овце,
докато във Франция намалението е с 0,9% до 7,11 млн.
животни.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
Препоръка: Биологичните
производители да проверят
профилите си в биорегистъра
Призовавам биологичните производители да си проверят
профилите си в биорегистъра, защото по него ще се плаща.
Свържете се с вашите контролиращи лица, ако има проблем
във вашия профил”, препоръча министър Танева. Необходимо
е биопроизводителите да проверят дали всички техни
парцели, обекти, животни са вписани в регистъра.
При непълнота или некоректност, тези площи и животни,
които подлежат на подпомагане няма да могат да бъдат
платени. „Вашите контролиращи лица имат задължение да
попълнят тези данни коректно. Задължение, което очакваме

В края на миналата седмица в интервю за „Агрозона“ тя
посочи, че в първата седмица на април ще се изпълнят всички
направления по мярка 10, а в навечерието на Великден се
очаква да бъдат направени и зелените плащания, което е найголямото плащане по обем и обхваща почти всички
земеделски стопани. „По индикативната годишна рамка на
ПРСР всички приеми остават, държавните помощи също
вървят. Всичко функционира така, както е обявено и няма
риск за подкрепата на земеделските стопани“, обяви още
министърът.
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Междувременно вчера биопроизводителите поискаха по
ранно отпускане на субсидиите, насочени към тях в писмо до
министър Танева.
Източник: Агрозона

Вижте с какви документи да
стигнем до нивите, фермите и
пчелините

подробните съвети, публикувани днес на Фейсбук страницата
на земеделския министър Десислава Танева.
Достъпът е възможен с необходимите документи.От
публикацията става ясно, че до ниви, овощни градини, лозя,
оранжерии и други земеделски земи, както и до
животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане
на аквакултури е напълно възможно да се осъществи достъп
за извършване на необходимите мероприятия по сеитба,
пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и
други.
За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се
пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:
📌📌Представяне на попълнена декларация (налична на
интернет
страницата
на
МВР:
https://www.mvr.bg/…/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%80%D както и на един от следните документи:
📌📌 Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като
земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за
2020 година важи заверката и за 2019 г. или
📌📌Удостоверение за регистрация на животновъден обект
(ферма, рибовъден обект или пчелин).

Как земеделските производители могат да стигнат до
обектите си, които са извън населеното място става ясно от

Допуска се преминаването на превозни средства, които
превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати,
ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника
10

и др., необходими за извършване
животновъдни и рибовъдни дейности.

на

земеделските,

Може да се ходи в областните центрове за подаване на
документи
Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до
областните центрове при необходимост от подаване на
документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ
„Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на
храните, или при необходимост от посещаване на агроаптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарномедицински продукти, магазини за резервни части, техника и
оборудване, както и други, необходими за осъществяване на
земеделската им дейност.

Стопаните получиха над 105
млн. лева по схемата за
преразпределително
плащане за Кампания 2019

Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ при
извършване на дейността си следва да спазват изискванията
за социална дистанция от 1,5 – 2 метра, предупреждават от
МЗХГ.
Източник: Агрозона

ДФ „Земеделие” изплати 105 190 941 лева по схемата за
преразпределително плащане (СПП). Субсидии са преведени на
56 505 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане
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за Кампания 2019. Изчисленията са извършени след изясняване
на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин,
както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за
подпомагане“.
Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 137,22 лева
за един хектар. Ставката е определена със Заповед № РД 09-306
от 20.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
Схемата за преразпределително плащане предоставя
подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на
условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).
Източник: ДФЗ-РА

Министър Танева към ЕК:
Недоговорените бюджети по
европейските програми към
МЗХГ да се пренасочат към
уязвими производители в
подкрепа заради COVID-19
Недоговорените бюджети по европейските програми, които
са към Министерство на земеделието, храните и горите
(МЗХГ), да се пренасочат към уязвими производители, като
подкрепа заради COVID-19.
„…предлагаме и с цел гарантиране перспективата на
фермерите да продължим дебата за ОСП, а този за Зелената
сделка да бъде отложен.”
Това предложи на Европейската комисия (ЕК) министърът на
земеделието
Десислава
Танева
по
време
на
видеоконферентно заседание на Съвет на министрите на
земеделието на ЕК, проведено на 25 март 2020 г.
Предложението включва недоговорираните средства да се
прехвърлят в общ фонд, който да се управлява като
механизъм на извънредна държавна помощ. ,,Това ще бъде
един пакет за борба срещу последиците от пандемията. По
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този начин всяка държава членка бързо и ефективно да има
възможност да разписва мерки в рамките на този бюджет„,
изтъкна министър Танева.

Българският министър приветства насоките на Европейската
комисия за ,,зелени коридори“. Тя подчерта, че от интерес на
фермерите е с предимство по тези коридори за транспорт да
бъдат както медицинските стоки, така и храните и превозът на
животни.
По време на заседанието бе обсъдено и прилагането на
Преходната национална помощ. Министър Десислава Танева
заяви, че на фона на пандемичната обстановка, в която се
намира цяла Европа, страната ни предлага Преходната
национална помощ да бъде приложена чрез адаптивни
инструменти към настоящата ситуация, като останат
ограниченията единствено в секторен план. „Също така
предлагаме и с цел гарантиране перспективата на фермерите
да продължим дебата за ОСП, а този за Зелената сделка да
бъде отложен”, допълни още Танева.
Източник: ruralnet.bg

Това ще позволи да бъдат подпомогнати най-уязвимите
производители – сектор „плодове и зеленчуци“, рибарство и
аквакултури, както и млечни продукти. Помощта ще им
позволи да компенсират направените извънредни разходи
във връзка с COVID -19, както и за възможност за съхранение
на продукцията. „В България ресторантьорството и туризма
имат основно значение за разпространението на продукцията
на посочените уязвими производители“, коментира министър
Танева.
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Методиката за намаляване и
отказване на плащания по
мярка
11
„Биологично
земеделие“ ще се прилага и за
2019

намаляване и отказване на плащания по мярка 11
„Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 да се прилага и за
кампания 2019 г.
👉👉Запознайте се с:
Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09144/23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните,
изменена със Заповед № РД 09-233/12.03.2018 г. и Заповед №
РД 09-453/10.05.2019 г. на министъра на земеделието,
храните и горите
Проект на Доклад за изменение на заповед
В проекта на доклада на ръководителя на Управляващия
орган на ПРСР 2014-2020 се посочва: „Във връзка с
предоставена информация от Държавен Фонд „Земеделие“,
съгласно която не се наблюдава ръст в броя и вида на
нарушенията, утвърдената методика не се изменя по
същество и ще се прилага и за кампания 2019 г.“
Заповедите в хронологичен ред за прилагане на Методиката
по мярка 11 са следните:
Заповед № РД 09-144/23.02.2017 г. и Приложение
„Методиката за намаляване и отказване на плащания по
мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020“
http://www.dfz.bg/assets/11883/metodika_m11.pdf

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
публикува в сайта си проектозаповед и проект на доклад, с
които предвижда действащата утвърдена Методика за
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Заповед № РД 09-233/12.03.2018 г. за изменение на
Заповед
№
РД
09-144/23.02.2017
г.
http://www.dfz.bg/assets/13648/Metodika_11.pdf
Заповед № РД 09 – 453/10.05.2019 г. за изменение и
допълнение на Заповед № РД 09-144/23.02.2017 г., изменена
със Заповед № РД 09-233/12.03.2018 г. на Министъра на
земеделието, храните и горите
Източник: ruralnet.bg

МЗХГ: подмярка 5.1 от ПРСР
тръгва през април, а подмярка
4.1 през май
В рамките на проведеното
днес конферентно заседание
на Консултативния съвет по
животновъдство към МЗХГ, министър Десислава Танева обяви
официално сформирания Оперативен щаб, който ще работи по
въпроси и проблеми, свързани с ефекта на COVID-19 върху
селскостопанския, хранително-вкусовия и рибарския сектор.
Председател на този щаб е Любен Татарски, който е началник на
политическия кабинет на МЗХГ.

Участниците получиха и пояснения по предложението на
Министър Танева към ЕК: Недоговорените бюджети по
европейските програми към МЗХГ да се пренасочат към уязвими
производители в подкрепа заради COVID-19

Уточнено бе, че предложението включва недоговорираните
средства (т.е. такива, които не са анонсирани по график и не са
договорирани и/или предвариделно заделени ) да се
програмират като общ фонд, който да се управлява като
механизъм за извънредна държавна помощ. Животновъдите
получиха уверение от министър Танева, че амбицията на МЗХГ е
да успее да спази обявените си графици за плащания по схемите
на директните плащания и компенсаторните мерки на ПРСР
2014-2020, обявените в графика приеми през 2020 година по
ПРСР 2014-2020, както и за другите европейски програми към
МЗХГ.
Заместник министър д-р Лозана Василева информира, че МЗХГ
работи в посока през април месец да стартира приема по
подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки,
насочени към ограничаване на последствията от вероятни
природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и
катастрофични събития“, а през месец май и целевият прием за
сектор „животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.
Източник: ruralnet.bg
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