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БРЮКСЕЛ↓
До 24 април страните-членки
на ЕС дават становища по
проект на Регламент за
стратегическите планове

Председателството на Съвета на ЕС е изпратило на държавите
членки преработен проект на Регламент за стратегическите
планове. Становища по него се очаква да бъдат подадени до 24
април. Процесът е част от работата по Реформата на ОСП след
2020 г. дори в ситуацията с епидемията с COVID-19, съобщават от
земеделското министерство.
Председателството предлага допълнения в следните основни
насоки: в дефинициите се включва понятието „прогнозни
стойности”; в индикаторите се уточнява, че се използват
индикаторите за продукти, които са свързани с уравняване на
изпълнението; при индикаторите за резултати се въвежда
задължение към държавите да използват поне общите
индикатори за резултати и възможност да включат и други
индикатори.
Няма промяна в проекта на разпоредби за директните плащания
в сравнение с насоките на преговорите до момента. В
разпоредбата за минимални и максимални финансови
разпределения – се въвежда предложението за единен процент
от финансирането за ОСП, който да се насочи към
интервенциите, свързани с околната среда и климата. Точният
размер на финансиране не е определен към момента и остава
обект на преговори. Председателството предлага този единен
дял от финансирането на ОСП да замени предложеното от ЕК
финансиране за околна среда и климат в размер от 30% от
средствата по ЕЗФРСР.
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Интервенциите, които ще се признават за това финансиране са:
100% от средствата за еко-схеми в директните плащания; агроекологичните ангажименти; интервенциите за райони с
неблагоприятни аспекти, произтичащи от задължителни
ограничения и интервенциите в сектора на пчеларството; с 40%
от финансирането ще допринасят базовото плащане от
директните плащания и районите с природни ограничения.
Източник: Агрозона

ЕК критикува Румъния заради
забраната за износ на
земеделска продукция
Европейската комисия изрази несъгласие с решението на
Румъния да забрани износа на земеделски продукти и посочи, че
ще анализира последиците от тази забрана за търговията в
единния пазар, предава БТА, като се позовава на информация на
румънското издание „Бизнес24“.
Миналата седмица румънското правителство забрани износа на
пшеница, царевица, ориз, слънчоглед и други зърнени култури,
както и растително масло, захар и различни хлебни изделия, до
края на извънредното положение заради Covid-19.

Забраната е наложена върху износа като цяло, но се предвиждат
изключения само, когато има доказана необходимост от
количества за вътрешното потребление на страни-членки на ЕС.
Правителството обяви, че повече няма да се издават
фитосанитарни сертификати за износ.
Източник: Агрозона

Румъния е един от най-големите износители на зърнени култури
в ЕС, доставя също на държави в Близкия Изток. През 2018 г.
страната изнесе 12 милиона тона зърнени култури.
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Продължава работата по
Реформата на ОСП след 2020 г.
въпреки ситуацията с COVID-19

задължение към държавите да използват поне общите
индикатори за резултати и възможност да включат и други
индикатори.
Няма промяна в проекта на разпоредби за директните плащания
в сравнение с насоките на преговорите до момента. В
разпоредбата за минимални и максимални финансови
разпределения (чл. 86) – се въвежда предложението за единен
процент от финансирането за ОСП, който да се насочи към
интервенциите, свързани с околната среда и климата. Точният
размер на финансиране не е определен към момента и остава
обект на преговори.
Договорихме запазването на преходната национална помощ

На 8 април Председателството изпрати на държавите членки
преработен проект на Регламент за стратегическите планове, по
който очаква становища до 24 април. Предложените преработки
на текстовете засягат разпоредбите на чл. 3, 7, 40a, 41, 41a, 55,
60a, 63, 65, 74, 86, 86a, 87, 88, 91, 97, 99, 107, 115 и 120.
Председателството предлага допълнения в следните основни
насоки: в дефинициите се включва понятието „прогнозни
стойности”; в индикаторите се уточнява, че се използват
индикаторите за продукти, които са свързани с уравняване на
изпълнението; при индикаторите за резултати се въвежда

Председателството предлага този единен дял от финансирането
на ОСП да замени предложеното от ЕК финансиране за околна
среда и климат в размер от 30% от средствата по ЕЗФРСР.
Интервенциите, които ще се признават за това финансиране са:
100% от средствата за еко-схеми в директните плащания; агроекологичните ангажименти; интервенциите за райони с
неблагоприятни аспекти, произтичащи от задължителни
ограничения по чл. 67 и интервенциите в сектора на
пчеларството по чл. 49; с 40% от финансирането ще допринасят
базовото плащане от директните плащания и районите с
природни ограничения по чл. 66.
Източник: Sinor.bg
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До 23 юни тече допитване на
ЕК по климатичните цели за
2030 година

ЕК стартира публична консултация относно климатичните цели
на ЕС за 2030 година- „2030 Climate Target Plan“
Чрез
12-седмична
онлайн
обществена
консултация
Европейската комисия (ЕК) ще събере мненията на
заинтересованите страни относно повишаване на климатичните
амбициите на ЕС за 2030 г.
👉👉Становища и предложения можете да изпращате в срок до 23
юни 2020 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на
Европейската комисия за обществено обсъждане.

👉👉Портала на ЕК за обществено обсъждане на „2030 Climate
Target Plan“.
Европейската Зелена сделка има за цел да превърне Европа в
първия климатично неутрален континент. За тази цел Комисията
възнамерява да увеличи целта на ЕС до 2030 г. за намаляване на
емисиите на парникови газове до най-малко -50% и до -55% в
сравнение с нивата от 1990 г. Консултацията на ЕК има за цел да
събере мнения относно желаното ниво на амбиции на
политиките в областта на климата и енергетиката, необходимите
действия в различни сектори и специфичен дизайн на
политиката за увеличаване на амбицията за климата до 2030 г.
Освен това тя има за цел да събере допълнителна информация,
включително пътни карти, информационни политики и
проучвания, свързани с по-задълбочено намаляване на
емисиите на парникови газове.
ЕК приканва всички граждани, заинтересовани страни,
гражданското общество, неправителствени организации,
предприятия, национални, регионални и местни власти да
представят своите виждания.

Планираният страт на преговорите за климата на ООН в Глазгоу,
насрочен за периода 9-20 ноември 2020 г., междувременно бе
отложен за 2021 г.
Източник: ruralnet.bg
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У НАС ↓
Търговските
вериги
се
задължават
да
предлагат
българска
продукция
на
местни
(регионални)
производители
Правителството
прие
постановление,
с
което
се
въвежда
задължение на
търговските
обекти,
представляващи вериги от магазини, да предлагат българска
продукция на местни (регионални) производители в обектите
им. Това стана по време на извънредно заседание на
Министерския съвет, проведено чрез видеоконферентна връзка.

Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за
излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както
и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че
предлаганите продукти са регионално производство. На тези
места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от
българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и
яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци,
произведени от регионални производители. Въведено е
изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от
българско сурово мляко. Приетите изменения не изискват
промяна на досегашния ред на доставки в обектите,
единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане
на местна (регионална) продукция.
Регионални
производители
са
производители
или
групи/организации на производители с място на осъществяване
на дейността на територията на административната област, в
която се намира съответният търговски обект или на територията
на съседна, граничеща с нея административна област. За
административни области София-град и София-област за
съседни се считат областите, граничещи със София – област,
както и област Пловдив. Производителите трябва да са
регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските
производители или да притежават обект, регистриран съгласно
Закона за храните.
Приетото Постановление има за цел да подкрепи малките и
местни български производители и да запази поминъка им.
Местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по5

позната, тя е част от местния бит и култура. Потребителите
трябва да имат право на достъп до местното производство, а
техен е изборът какво ще предпочетат.
Приетата мярка се отнася за търговските обекти,
представляващи вериги от магазини за самообслужване, за
продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат
обекти в повече от три административни области на територията
на страната.

условията за подпомагане, селскостопански практики
благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с
трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези
кандидати получават зелени директни плащания за допустимите
си площи с трайни насаждения.

Източник: МЗХГ

Земеделските
стопани
получиха 445 млн. лева за
зелени плащания за Кампания
2019
ДФ „Земеделие” изплати близо 445 млн. лв. (444 855 722 лв.) за
Кампания 2019 по Схемата за плащане за селскостопански
практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане по схемата
получават 56 490 земеделски стопани, които спазват
благоприятни за климата и околната среда селскостопански
практики.
Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да
спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на

Подпомагането по схемата се определя на база установената,
допустима площ по СЕПП, определена след извършването на
административни и проверки на място. Съгласно Регламент (ЕС)
№1307/2013.
Припомняме, че от Кампания 2017 при неспазване на зелените
изисквания се въвежда налагане на административни санкции за
наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран
Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.
Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени
по ставка от 122,67 лв./ха, определена със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите.
Източник: МЗХГ
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До 30 юни е отворен приемът
за краткосрочни кредити в
сектор „Плодове и зеленчуци“

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат
подадено и приключено заявление по схемите за обвързано
производство на плодове и полски и/или оранжерийни
зеленчуци за реколта 2020 г. Градинарите и овощарите трябва да
са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3
години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за
Кампания 2019 г.).
Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на
бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове
и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до
7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще
се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат
погасени до 30 юни 2021 г.

От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на
документи за краткосрочни кредити на производителите на
плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за
реколта 2020 г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна
30 млн. лв. за краткосрочни кредити. От тях 5 млн. лв. се
разпределят в помощ на оранжерийното производство.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани
указанията по схемата за кредитиране.

Източник: ДФЗ-РА

Решението има за цел да подпомогне българските
производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с
искането на Националната асоциация на оранжерийните
производители за предприемане на мерки следствие на
пандемията от коронавирус (COVID-19).
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От 15 април до 31 май е примът
за търговските обекти по de
minimis за компенсиране на
разходи,
свързани
с
предлагането на български
оранжерийни
домати,
краставици и пипер
В рамките на проведеното на 07.04.2020 г. заседание на
Управителния съвет (УС) Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)
утвърди финансов ресурс за 2020 г. в размер до 5 000 000 лева
по минимална помощ de minimis за компенсиране на част от
разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване,
опаковане и други операции, свързани с предлагането на свежи
зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и
пипер) в търговската мрежа. Помощта е част от мерките, които
се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските
стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

СРОКОВЕ
От 15 април до 31 май 2020 г. е срокът за подаване на
заявления.
До 30 юни 2020 г. е срокът за изплащане на помощта.

ДОПУСТИМИ
кандидати
На
подпомагане
подлежат обекти за
търговия
регистрирани по чл.
12 от Закона за
храните и да са
вписани
в
публичния регистър
на БАБХ, които
отговарят
на
следните изисквания:





да нямат изискуеми задължения към ДФЗ;
да нямат изискуеми публични задължения към
държавния бюджет;
да не са в процедура по обявяване в несъстоятелност или
да са обявени в несъстоятелност;
да не са в производство по ликвидация.
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Подпомагането се изплаща не бенефициентите при спазване на
изискването, продукцията от свежи оранжерийни зеленчуци
краставици, домати и пипер да е закупена от земеделски
стопани, производители на оранжерийна продукция, заявили
през Кампания 2019 участие по Схемата за обвързано
подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство и да са
били допустими за подпомагане.
Количеството продукция, което земеделският стопанин може да
продаде, респ. търговският обект може да закупи, е до размера
на посочените обеми по култури, по поименен списък на
земеделските стопани с посочен лимит- МЗХГ изготвя списък на
допустимите земеделски стопани.
МАКСИМАЛЕН интензитет на помощта
Всеки допустим по схемата бенефициент получава финансова
подкрепа в размер на левовата равностойност до 200 000 евро,
спазвайки относимите изисквания на ЕС към помощта de
minimis. Общият размер на предоставените на едно и също
предприятие помощи de minimis не може да надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за три последователни данъчни
години (2018 г. -2020 г.)
РАЗМЕР на помощта



краставици: 400 лв.

В калкулиране на ставката влизат част от разходите на тон, които
бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в
търговски вид. Разходите, влизащи в единичната ставка, са:
транспорт от оранжерията до обекта за търговия с храни,
логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване и
калибриране, опаковката и др. необходими разходи, касаещи
предлагането й на пазара.

Недопустими за подпомагане са разходите на търговските
обектите за изкупена продукция преди датата 7 април 2020 г.
(датата на решението на УС на ДФЗ).
КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатстването е в Областните дирекции на ДФЗ👉👉отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ по седалището на
юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез
упълномощено лица след представяне на нотариално заверено
пълномощно- по образец на ДФЗ.

Източник: Ruralnet.bg

Размерът на подпомагането е при единична ставка на тон, както
следва:



пипер: 800 лв.
домати: 600 лв.
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Венцислав
Върбанов:
Земеделският сектор застава
зад
министър
Десислава
Танева
Земеделския сектор
застава зад министъра
на
земеделието
храните
и
горите
Десислава
Танева.
Това каза днес в
интервю за радио
Фокус председателят
на Асоциацията на
земеделските
производители
в
България Венцислав
Върбанов. Той обяви,
че браншът подкрепя изцяло правителственото решение за
предлагане на българска продукция на местни производители в
големите търговски вериги. “Няма как да не подкрепяме

решенията на правителството, тъй като те удовлетворяват
нашите искания. В петък почти всички браншови организации
излязоха с общ апел за създаване на условия за по-бърз достъп
на българските производители до хипермаркетите. „Не знам
защо продължава толкова да се дърпат веригите, вероятно
изпитват дискомфорт от това решение, но не виждам нищо
смущаващо в него. Проследих внимателно целия дебат.
Министър Танева постъпи отговорно като истински български
политик, защото тя защити интереса на българските
производители. Именно така трябва да се държи министър,
който носи отговорност за сектора”, каза още Върбанов.

Производителите по принцип срещат сериозни трудности при
реализацията на продукцията си, а по време на извънредно
положение става още по-сложно, затова решението на
правителството и глътка въздух за сектора, смята още
председателят на АЗПБ.
Решение в подкрепа на малките и средни земеделски
производители
Той припомни, че асоциациите от бранша поискаха да се отворят
селскостопанските пазари, както и да бъде осигурен специален
статут на работниците в земеделието, които безпрепятствено да
полагат труд. “И наистина такъв статут ни беше даден, за което
също сме благодарни. Доста често критикуваме управлението,
но когато се вземат правилни решения, които са в интерес на
българските производители, не можем да не ги подкрепим.
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Секторът изцяло застава зад министър Танева, каза още
Венцислав Върбанов.
“Това правителство правителствено решение и в подкрепа на
малките и средни български производители, които имат
произведена продукция и ако тя не бъде реализирана, те ще
фалират”, обясни Венцислав Върбанов.

зеленчукопроизводителите, оранжерийни производители, БГ
ФИШ, както и организациите на млекопреработвателите и
производителите на мляко, овцевъдни и говедовъдни
организации.

Източник: Агрозона

Бойко
Борисов
към
земеделските производители:
Нашите усилия са да Ви
съхраним като отрасъл
Пълна подкрепа на постановлението за предлагане на повече
български местни храни в хипермаркетите и за работата на
земеделският
министър
Десислава
Танева
дават
представителите на браншовите организации, които участват в
момента в онлайн среща с премиера Бойко Борисов,
вицепремиера Томислав Дончев, министър Десислава Танева и
зам.-министър Вергиния Кръстева. Във видеоконферентната
връзка са се включили също така Асоциацията на земеделските
производители в България, Националната асоциация на
зърнопроизводителите,
представители
на
овощарите,

Нашите усилия са да ви съхраним като отрасъл, отварят се схеми,
по които се отпускат достатъчно пари, важно е продукцията да
пристига в магазините добре опакована за краен потребител.
Това каза в началото министър-председателят Бойко Борисов.
Какво получават фермери и преработватели от крайната цена
„Премиерът попада в епицентъра на една тежка тема за
производителите на земеделски продукти и храни, която
съществува от много години. Това е европейска тема и проблем.
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Такива усилия могат да срещнат подкрепа в разговор на
европейско ниво, защото става дума за това каква част от
крайната цена получават фермерите и производителите на
храни. А истината е, че за тях е най-малката част от крайната
цена, докато основните маржове и печалби остават при
прекупвачите и търговците“, коментира земеделският експерт
Таня Дъбнишка. Европейският съюз от години не може да се
справи с проблемът, че седем – осем компании държат над 80%
от пазара на храни на Стария континент.

МЗХГ подкрепя националната
кампания „Избирам 380“ на
АЗПБ

Производителите на храни недоумяват какво пречи да се
изпълни постановлението, което излезе в достатъчно омекотен
вариант. Браншът е заложник на корпоративния интерес на
веригите, категоричен е Симеон Караколев, председател на
Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
Веригите се опитват да плашат отделните производители, че
няма да могат да им купуват стоката, защото са по далеч от 200
км, стана ясно още по време на срещата.
Източник: Агрозона

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
подкрепя националната кампания „Избирам 380“ на
Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).
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Инициативата има за цел да насърчи консумацията на български
продукти, като по този начин ще подпомогне българската
икономика в условията на разрастваща се криза заради COVID19
Първите три цифри на баркода на всяка стока показват страната
на произход. Българският префикс е 380. По този начин с бърза
проверка на баркода, всички могат да разпознаят произхода на
продукта и да се уверят, че той е произведен в България. За целта
е необходимо потребителите да обърнат стоката, която е в
ръцете им и да разберат къде е произведена.
Кампанията „Избирам 380“ започва в навечерието на един от
най-големите християнски празници- Великден и има за цел да
мотивира българските потребители да избират местни продукти
и услуги по време на ежедневните си покупки. Организаторите
предвиждат тя да се превърне в дългосрочна инициатива с
периодични пикове около националните празници, когато
традиционно потребителската активност е най-висока.
„Нека заедно да подкрепим българските производители!“
Това призова министър Танева от своя профил във фейсбук,
споделяйки подкрепата на МЗХГ за кампанията „Избирам 380“.
От АЗПБ съобщават още, че съвместно с Института по аграрна
икономика при Селскостопанска академия подготвят анализ за
положителния икономически ефект от консумацията на
български продукти и цялостните ползи за родната икономика.
Източник: ruralnet.bg
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