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БРЮКСЕЛ↓

тъй като в момента усилията са насочени към справяне с кризата
от COVID-19.

ЕК отлага за след лятото
стратегията „От фермата до
трапезата“. Евродепутати
призовават ЕК за поцеленасочени мерки и
активиране на кризисния резерв
за подкрепа на сектора

Евродепутатите от парламентарната комисия по земеделие
призоваха ЕК за по-целенасочени мерки и активиране на
кризисния резерв за подкрепа на сектора. Според тях
селскостопанската политика ще има нужда от адекватна
дългосрочна бюджетна подкрепа след овладяването на кризата.

Представянето
на
новата
стратегия на ЕК
„От фермата до
трапезата“,
предвидено за
29 април, ще
бъде отложено
за след лятото,

Стратегията на „От фермата до трапезата“ е част от Европейския
зелен пакт, поставяща амбициозни задачи пред екологичните и
климатични политики на общността.Тази стратегия трябваше да
бъде представена от Европейската комисия (ЕК) в края на април,
но от изтеклите документи става ясно, че датата на стартирането
ѝ в момента се преразглежда и ще бъде променена. Краят на
месец юни беше срокът, предвиден за публикуване на
стратегията, но все още се работи по нея и най-вероятно
представянето й ще бъде възможно след края на лятото. Няма
яснота дали един от най-важните елементи на Европейския
зелен пакт, свързан с опазване на биоразнообразието до 2030
година ще бъде представен на 29 април или ще бъде отложен
във времето.

Други документи, които ще бъдат преместени за по-късно през
годината са: Европейския пакт за климата и План за действие в
областта на околната среда, Стратегия за химикалите за
устойчивост, Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност,
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План за действие в областта на цифровото образование
(актуализация), Преглед на регламента за роуминг и Съобщение
относно бъдещето на научните изследвания и иновациите и
Европейско изследователско пространство. Отложени до 2021 са
и новата стратегия на ЕС за Адаптиране към изменението на
климата и новата стратегия на ЕС в областта на горите.
На 14 април над четиридесет неправителствени организации
(НПО) призоваха ЕК да представи стратегията си „От фермата до
трапезата“ и Стратегията относно новото биоразнообразие на ЕС
на 29 април, а да не ги отлага във времето. В отворено писмо
НПО от секторите на околната среда, здравеопазването,
потребителите и хуманното отношение към животните
настоятелно призоваха Комисията да спази първоначално
обявената дата и да предприеме действия за „основен ремонт“
на хранителната и селскостопанската система на ЕС. В писмото се
казва, че сега повече от всеки друг момент, ЕС трябва да смекчи
рисковете, създадени от новата пандемия и да насочи усилия
към по-екологично бъдеще, в което устойчивото развитие и
устойчивата хранителна система са съществена част. НПО
изтъкват, че Covid-19 поразително разкрива някои от
дисфункциите на нашите съвременни, глобализирани и
неустойчиви хранителни системи, по-специално връзката между
нарасналото появяване на зоонози и интензивното отглеждане
на животни, както и липсата на внимание към други видове,
които имат последствия в световен мащаб. Те смятат, че има
спешна нужда от обща хранителна политика, която да е
социално и здравно ориентирана.

Евродепутатите от парламентарната комисия по земеделие
призоваха ЕК за по-целенасочени мерки и активиране на
кризисния резерв за подкрепа на сектора.
На заседанието на Комисията по земеделие в Европейския
парламент (ЕП), проведено чрез видеоконферентна връзка на 15
април 2020 г. депутатите подчертаха необходимостта от средства
за справяне с кризата COVID-19, въпреки че ЕС не е приел новата
финансова рамка ( МФР 2021-2027). Имаше призиви за
замразяване на Европейския зелен пакт докато индустрията се
справи с настоящата спешна ситуация. В своето обръщение
комисарят по земеделие Януш Войчеховски заяви, че голямата
криза в цялата икономика се отразява и на селското стопанство.
Посочи,
че
най-силно
засегнати
са
млекои
месопроизводителите
и
производителите
на
цветя.
Производителите на плодове и зеленчуци, силно зависими от
външна
работна
сила, също са
изправени пред
предизвикателства. Според комисар Войчеховски, ЕК е
реагирала бързо на проблемите с въвеждането на зелени
коридори за храни, суровини и др. и ситуацията се е подобрила.
Притесненията относно наличието на сезонни работници,
особено тези, които пътуват между държавите членки (ДЧ), са
разгледани в насоките на Комисията относно придвижване на
сезонните работници. Най-голям е проблемът със спада на
цените, особено в млечния сектор.
Комисар Войчеховски призна, че съществуващият бюджет вече е
изразходван. Пазарните интервенции зависят от наличните
възможности на бюджета, които са много ограничени. Няма
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нова финансова рамка и споразумение за бюджет за 2021 г.,
няма и никакви допълнителни пари. Напомни на членовете на
ЕП, че е дадена възможност на ДЧ да предоставят помощ до 100
000 евро на ферма и 800 000 евро на преработвателно
предприятие съгласно ревизираните правила за държавните
помощи. За подпомагане на селското стопанство могат да се
вземат и средства от неизразходваните пари в бюджета за
развитие на селските райони, като приоритет се дава на онези,
които потенциално могат да останат без работа.
Повдигна се въпроса за транспортирането на животни на дълги
разстояния и необходимостта да се съкрати разстоянието от
фермата до трапезата. Някои депутати подкрепиха комисар
Войчеховски относно необходимостта от съкращаване на
транспортните маршрути, но поставиха под съмнение смисъла
от внос на продукти в сектори, в които ЕС може да бъде
самостоятелен.Комисар В ойчеховски също така отбеляза
уязвимостта на високоспециализираните стопанства и
необходимостта от диверсификация.
Според изказалите се депутати, пандемията е показала
значението на ОСП, а проблемите в секторите на виното,
говеждото месо, млечните продукти, сектора на цветята,
плодовете и зеленчуците са големи. Те изразиха загриженост
относно остатъчните средства за развитие на селските райони,
които са на разположение на ДЧ, които не са успели да изпълнят
първоначалните си планове по втори стълб. Някои от мерките,
очертани от Комисаря са в ход, но трябва да се направи повече
чрез фондовете за управление на кризи в рамките на Общата

организация на пазара. Наличните средства за финансирането на
мерки при криза са 460 милиона евро. Те също трябва да се
използват. Също така, предвид съкращението на средствата за
селското стопанство в рамките на новата МФР, трябва да има
ресурси, които да бъдат пренасочени към ОСП.
Някои депутати споделиха мнение, че преговорите по
Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“,
които предявяват допълнителни изисквания към селското
стопанство, трябва да бъдат забавени. Други депутати не бяха
благоприятно настроени в полза на частното складиране,
предпочитайки стъпки за намаляване на производството. Имаше
настояване за възстановяването на съоръженията за преработка
на храни, загубени в резултат на кризата, включени в целите на
програмата за развитие на селските райони. Отговорът на
еврокомисаря беше, че ДЧ имат средства на разположение по
втори стълб и те трябва да се използват за борба с кризата.
Източник: ruralnet.bg

Еврокомисията одобри държавна
помощ от 150 милиона евро в
подкрепа на МСП в България
Европейската комисия одобри за България схема в размер на 150
милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на
малките и средни предприятия (МСП), за да се омекотят
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последиците от кризата, свързана с коронавируса. Схемата е
одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ,
приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април
2020 г. В тази връзка вчера премиерът Бойко Борисов съобщи, че
страната ни заделя 173 милиона лева за микропредприятия, но
на този етап като че ли земеделието ще бъде изключено от тази
помощ.

Българската мярка
България уведоми Еврокомисията, като се позовава на
Временната рамка, за схема за държавна помощ с прогнозен
бюджет в размер на 150 милиона евро (приблизително 294
милиона лева) за подкрепа на предприятия, засегнати от
избухналата пандемия от коронавирус.

Става въпрос за грандове (безвъзмездни помощи) между 3 и 10
хиляди лева за микрофирми, чиито обороти са намалели наймалко с 20 процента от началото на кризата. До този момент
микрофермите не са получавали подобни безвъзмездни
средства, а само помощи по "де минимис" и нисколихвени
кредити. Пряка помощ е дадена само на кланиците за покупка
на агнета.
Изпълнителният заместник-председател на Европейската
комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в
областта на конкуренцията, заяви при одобрението на
българските помощи, „тази схема в размер на 150 милиона евро
ще позволи на България да подкрепи МСП под формата на
капиталови и квазикапиталови инвестиции в размер до 800 000
EUR на дружество. Това ще помогне на предприятията да
посрещнат нуждите си от ликвидност в тези трудни времена. В
тясно сътрудничество с държавите членки намираме работещи
решения за справяне с икономическите последици от
пандемията в съответствие с правилата на ЕС".

Съгласно схемата публичното подпомагане ще бъде под
формата на капиталови и квазикапиталови инвестиции.
Схемата, която ще бъде отворена за МСП, осъществяващи
дейност във всички сектори с някои изключения, определени от
България, има за цел да подобри достъпа до ликвидност на тези
предприятия, които са най-силно засегнати от икономическото
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въздействие на избухналата пандемия от коронавирус, като по
този начин им се помогне да продължат дейностите си, да
започнат да инвестират и да запазят работните места.
Комисията установи, че българската схема отговаря на
условията, посочени във Временната рамка.
По-конкретно, подкрепата няма да надвишава 800 000 EUR на
дружество, както е предвидено във Временната рамка.
Собствен капитал и квазикапиталови средства ще бъдат
предоставени само на платежоспособни дружества, като
помощта може да бъде предоставена до 31 декември 2020 г.
Поради това Комисията стигна до заключението, че българската
мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за
преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на
държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б)
от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.
Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно
правилата на ЕС за държавните помощи.
Комисията прие Временна рамка, която позволява на държавите
членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата
за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в
контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Във
Временната рамка, изменена на 3 април 2020 г., се предвиждат
следните видове помощ, които държавите членки могат да
предоставят:

Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни
данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на
предприятие с дейност в първичното производство на
селскостопански продукти, 120 000 евро на предприятие с
дейност в сектора на рибарството и аквакултурите и 800 000 евро
на предприятие с дейност във всички останали сектори, за да
посрещнат предприятията спешните си нужди от ликвидност.
Държавите членки могат също да отпускат до 800 000 евро в
номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или
гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на
първичното производство на селскостопански продукти и
сектора на рибарството и аквакултурите, за които се прилагат
ограничения от съответно 100 000 евро и 120 000 евро на
предприятие.
Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се
гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на
клиентите, които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции
могат да покрият до 90 % от риска по заеми, за да се помогне на
предприятията да покрият непосредствените си нужди от
оборотен капитал и инвестиции.
Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за
предприятията. Тези заеми могат да помогнат на предприятията
да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния
капитал и инвестициите.
Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ
достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ
се счита за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за
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самите банки, и осигуряващи насоки за това как да се гарантира
минимално нарушаване на конкуренцията между банките.
Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за
всички държави, без да е необходимо държавата членка да
доказва, че съответната държава временно е „непродаваема“ .
Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност
(НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата
криза в здравеопазването под формата на преки безвъзмездни
средства, подлежащи на връщане авансови средства или
данъчни предимства. За трансгранични проекти за
сътрудничество между държави членки може да се предоставя
премия.
Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения
за изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това
число ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло),
които са от полза за справяне с пандемията от коронавируса до
етапа на първото промишлено внедряване. Помощта може да
бъде под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни
предимства, подлежащи на връщане авансови средства и
гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се
възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят
от повече от една държава членка и когато инвестицията е
приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
Подкрепа за производството на продукти за борба с избухналата
пандемия от коронавирус под формата на преки безвъзмездни
средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане

авансови средства и гаранции за недопускане на загуби.
Предприятията могат да се възползват от премия, когато техните
инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и
когато инвестицията е приключила в срок от два месеца, след
отпускането на помощта.
Целева подкрепа под формата на отсрочване на плащания на
данъци и/или временно спиране на плащането на
социалноосигурителни вноски за тези сектори, региони или
видове предприятия, които са най-силно засегнати от
пандемията.
Целева подкрепа под формата на субсидии за заплати на
служителите за предприятията в сектори или региони, които са
пострадали най-много от заразата с коронавируса, и които без
нея биха съкращавали персонал.
Временната рамка дава възможност на държавите членки да
съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на
заемите и гаранциите за един и същ заем и над праговете,
предвидени във Временната рамка. Тя също така дава
възможност на държавите членки да съчетават всички мерки за
помощ, предоставени съгласно Временната рамка, със
съществуващите възможности на предприятията да бъде
отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три
финансови години за тези от тях, които извършват дейност в
сектора на първичното производство на селскостопански
продукти, 30 000 евро за три финансови години за предприятия,
извършващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите,
и 200 000 евро за три финансови години за предприятия,
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осъществяващи дейност във всички останали сектори.
Същевременно държавите членки трябва да се ангажират да
избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за
едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до
действителните им нужди.
Освен това Временната рамка допълва многобройните други
възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да
смекчат социално-икономическите последици от избухналата
пандемия от коронавирус, в съответствие с правилата на ЕС за
държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие
съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в
отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези
възможности. Така например държавите членки могат да
въведат общоприложими промени в полза на предприятията
(напр. Отложено плащане на данъци или субсидиране на работа
при непълно работно време във всички сектори), които не
попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат
също така да компенсират предприятията за щети вследствие на
избухналата пандемия от коронавирус и пряко свързани с нея.
Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С
цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени
преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде
IP/20/730 удължено.
Източник: sinor.bg

Covid-19: Комисията обявява
изключителни мерки в подкрепа
на селскостопанския и
хранително-вкусовия сектор
Новият пакет на ЕК включва мерки за помощ за частно
складиране
(PSA) в сектора
на млякото и
месото,
разрешаване на
мерките
за

самоорганизация на пазара от оператори в силно засегнати
сектори и гъвкавост в секторите на плодове и зеленчуци, вино и
някои други програми за подпомагане на пазара.
Европейската комисия (ЕК) предприема бързи действия и
предлага допълнителни извънредни мерки за по-нататъшно
подпомагане на най-засегнатите селскостопански и хранителни
пазари. Селскостопанският хранителен сектор в ЕС проявява
устойчивост в тези безпрецедентни времена след избухването
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на коронавируса. Все пак някои пазари са силно засегнати от
последиците от тази криза.
Комисарят по земеделието Януш Войчеховски заяви:
“Последствията от коронавирусната криза все повече се усещат
в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор и затова
решихме да предприемем бързи действия в допълнение към
мерките, които вече бяха предприети след избухването на
кризата. В настоящото състояние на развитието на пазара
предложените мерки имат за цел да изпратят сигнал, насочен
към стабилизиране на пазарите и се считат за най-подходящите
за осигуряване на стабилност на бъдещите цени и производство
и по този начин стабилни хранителни доставки и продоволствена
сигурност. Днес обявяваме нов и изключителен пакет от мерки
за подпомагане на най-засегнатите селскостопански и
хранителни сектори чрез справяне с вече наблюдавани
смущения, както и бъдещи рискове. Уверен съм, че тези мерки
ще облекчат пазарите и бързо ще покажат конкретни резултати.
Изключителните мерки, обявени като допълнителен отговор на
кризата с коронавирус, включват:
Помощ за частно съхранение : Комисията предлага да
предостави помощ за частно съхранение на млечни продукти
(обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти
(говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временно
изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и
максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до
намаляване на предлаганото на пазара и ще балансира пазара в
дългосрочен план.

Гъвкавост за програми за подпомагане на пазара : Комисията
ще въведе гъвкавост при прилагането на програми за
подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, зехтин,
пчеларство и училищната схема на ЕС (мляко, плодове и
зеленчуци). Това ще позволи преориентиране на приоритетите
за финансиране към мерки за управление на кризи за всички
сектори.
Изключителна дерогация от правилата на ЕС в областта на
конкуренцията : приложимо за сектора на млякото, цветята и
картофите, Комисията ще разреши дерогацията от определени
правила за конкуренция съгласно член 222 от Регламента за
общата организация на пазарите , която позволява на
операторите да приемат пазарни мерки за самоорганизация.
Конкретно на тези сектори ще бъде разрешено колективно да
предприемат мерки за стабилизиране на пазара. Например, на
сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно
производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще
бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се
разрешава и съхранение от частни оператори. Такива
споразумения и решения са валидни само за период от
максимум шест месеца. Движението на потребителските цени
ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.
До края на април мерките трябва да бъдат приети от Комисията
Преди това е необходимо държавите-членки да бъдат
консултирани и да гласуват за тези мерки. Следователно те
подлежат на промяна. Пълната подробност на тези
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предложения ще бъде обявена в момента на окончателното им
приемане.

У НАС↓

Предложеният допълнителен пакет следва цялостен пакет от
други мерки, приети по- рано от Комисията в подкрепа на
селскостопанския и хранително-вкусовия сектор при настоящата
криза, като увеличени суми за държавна помощ, по-високи
авансови плащания и удължени срокове за подаване на
заявления за плащане. Повишената гъвкавост по отношение на
правилата на Общата селскостопанска политика има за цел да
облекчи административната тежест за фермерите и
националните администрации.

Венцислав Върбанов: Сезонните
работници да останат за година в
страната, в която са се трудили

В началото на седмицата от министерство на земеделието,
храните и горите бе изразена следната позиция: „Предвид
спецификата на сектора в България, изразяваща се в ниска
степен на организираност и посредническа роля на
организациите на производители, в случай на договаряне
първичните производители – фермерите ще бъдат принудени да
продават по-малки от обичайните количества мляко. Това ще
постави в риск техния поминък, още повече с оглед на вече
натрупаните допълнителни разходи, породени от пандемията на
COVID-19. България изрази становище, че Европейската комисия
следва да предвиди финансово компенсиране на фермерите,
които ще участват в доброволни споразумения за временно
намаляване на обемите на продаденото мляко.“
Източник: ruralnet.bg

Министър Танева подкрепи идеята за 14-дневен труд на полето
за трайно безработните
ОТ АЗПБ отправиха свое предложение по ситуацията с т.нар.
„зелени
коридори“
–
сезонните
работници
да
останат за година
в страната, в
която
са
се
трудили. Това е
станало по време
на извънредния
Отраслов съвет за
тристранно
сътрудничество
„Земеделие и горско стопанство“, съобщи председателят на
АЗПБ Венцислав Върбанов. Проблемът с временните работници
в Европа е много болезнен, коментира Върбанов. Повечето от тях
9

се прибраха по родните страни, главно в държавите от Източна
Европа и Запада не може да се справи с прибирането на
реколтата от най-ранните плодове.

„Ние имахме предварителна информация, че ще бъде поискан
зелен коридор и затова настояхме да се регламентира срокът, за
който работниците ще пребивават в чужда страна. Искането ни е
те да останат в държавата, в която са работили поне една година,
а не да се приберат след два месеца, защото има голям риск от
разнасяне на болестта. Друг е въпросът, че ние също имаме
нужда от сезонни работници и при положение, че в България се
предлага същата работа, по-добре да се задоволят нуждите на
страната. В крайна сметка обаче никой не може да бъде
задължен насила къде да полага своя труд“.
По време на Отрасловия съвет, Министър Танева е подкрепила
предложението на АЗПБ за 14-дневен труд на полето за трайно
безработните. „Много хора ни нападнаха, че едва ли не искаме
да връщаме комунизма и да накараме хората да работят
безплатно за земеделските производители. Това обаче няма
нищо общо с реалното предложение. То е именно трайно
безработните да бъдат ориентирани към селското стопанство“.
Върбанов коментира, че никъде не се споменава за
безвъзмезден труд, а напротив – всеки един предприемач, за
когото се работи, ще плаща допълнително, което се
регламентира с изменение на Кодекса на труда по искане на
Асоциацията. „Също така, с промени в кодекса, се даде

възможност да се работи в областта на земеделието без да се
губят правата, които дават социалните служби“. Хората, които са
съкратени от работа и имат право на такова подпомагане, могат
да работят почасово или временно в областта на земеделието.
По този начин продължават да получават помощите си, но и
възнаграждение за положения труд. Това дава възможност на
много хора допълнително да си докарат някакви приходи в тази
тежка ситуация.
Източник: Агрозона

До 29 май
тютюнопроизводителите се
вписват в специализирания
регистър
Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра от Закона

за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта
2020 г., се удължава
до 29 май 2020 г. Това
става ясно от Заповед
на
земеделския
министър,
публикувана
на
интернет страницата
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на Министерството на земеделието.
Удължаването на срока се прави по искане на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ – 2010).
Аргументите за искането посочи председателят на
организацията Цветан Филев и те са свързани с извънредното
положение в страната, заради което се възпрепятства
придвижването на земеделските стопани към общинските и
областните центрове в страната. Това е второто удължаване на
срока за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите,
отново по настояване на НАТ 2010. Тогава срокът беше удължен
от 31 март до края на април.
Регистърът на тютюнопроизводителите се актуализира всяка
година и се поддържа от Министерството на земеделието,
храните и горите. Целта е да има информация за броя на
земеделските стопани, които отглеждат тютюн всяка година,
обемът на площите, които се разсаждат, и като цяло какъв е
обемът на тютюнопроизводството в България по отношение на
четирите сортови групи тютюн – ориенталските Басми и Каба
Кулак и едролистните – Бърлей и Виржиния.
Около 30% от реално отглеждащите тютюн земеделски стопани
не се вписват в регистъра на тютюнопроизводители, съобщиха от
НАТ-2010.
Източник: Агрозона

Изплатени са 844 340 088 лв. по
ПРСР (2014-2020 г.) през 2019 г.
През
миналата
година са
подписани
1378
договора по
Програмата
за развитие
на селските
райони
(ПРСР)
2014-2020 г.
Изплатени са 844 340 088 лв. Това сочат данни от Годишния отчет
на Държавен фонд „Земеделие" и Разплащателната агенция за
2019 г., одобрен от Министерски съвет.
В кампания 2019 по схеми и мерки, администрирани по линия
на директни плащания, са приети 106 726 заявления.
Преведените субсидии за директни плащания по линия на
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
възлизат на 1 528 739 225 лв.
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Изплатените суми по пазарните мерки по линия на
селскостопанските пазарни механизми през 2019 г. възлизат на
56 978 490 лв., от които 35 220 486 лв. са от ЕФГЗ и 21 758 004 лв.
- национални средства.
По Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство"
2007-2013 са извършени плащания в размер на 61 886 лв.

Обнародваха постановлението за
достъп на регионални храни до
хипермаркетите

Извършените плащания по Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020 са общо 32 573 992 лв.
По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември
2019 г. са постъпили плащания в размер на 1 866 658 лв. През
отчетния период са погасени 153 кредита и са отпуснати 144
нови на стойност 813 323 лв.
През миналата година са изплатени 154 029 152 лв. по 26 схеми
за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 30 568
земеделски стопани.

Източник: ДФЗ-РА

В Държавен вестник беше обнародвано постановлението,
касаещо новите правила за търговските вериги. В търговските
обекти които разполагат с обекти в повече от три
административни области на територията на страната,
задължително се обособяват места, в които се предлагат мляко
и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни
12

продукти; прясно месо и яйца. Местата за продажба трябва 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.

произведени изцяло от българско сурово мляко в предприятия
от група12, секцияIX от Националния електронен регистър на
обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни
от животински и неживотински произход на Българската агенция
по безопасност на храните.

Също така ще могат да се предлагат и други хранителни
продукти, произведени от регионални производители.

Количествата от мляко и млечни продукти, произведени от
регионални производители и изцяло от българско сурово мляко,
които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат
по-малко от 90 на сто от целия асортимент от мляко и млечни
продукти, предлагани в обекта.

За регионални производители се считат такива, които
осъществяват
дейността
си
на
територията
на
административната област, в която се намира съответният
търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея
административна област. Те също така трябва да са
регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на
земеделските производители, или да притежават обект за
производство, регистриран от Закона за храните.
За административни области София-град и София област за
съседни се считат областите, граничещи със София област, както
и област Пловдив.
Хранителните продукти трябва да се закупуват директно от
регионалните производители, като от тях не се изискват никакви
плащания във връзка с предлагането на продуктите за продажба.
Заплащането пък се извършва до 14 дни от предаването им от
регионалните производители на търговеца.
В постановлението е записано още, че в търговските обекти
задължително се предлагат мляко и млечни продукти,

Източник: Агрозона

Венцислав Върбанов: Крайно
време е да се разработи стратегия
в земеделието, която да бъде
разписана за следващите 20
години
Адмирации към правителството и министър Танева, която не отстъпи
в тежките преговори с големите търговски вериги за допускането в тях
на българска селскостопанска продукция. Това заяви в „Беновска пита“
председателят на Асоциацията на земеделските производители в
България Венцислав Върбанов.
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„Сега
поставихме
акцента вурху
по-дребните и
средни
производители
и поискахме те
да бъдат допуснати във веригите, защото наистина в
условията на такава криза, в условията на извънредно
положение в страната достъпът им до пазара е много
затруднен. И всъщност това беше най-малкото, което може
да се направи за тях, тъй като те имаха произведена стока, а
нямаше как да я реализират и трябваше да бъде изхвърлена, а
за нея са положени усилия, направени са инвестиции. Смятам,
че в случая трябва да се отнесем със съотвените адмирации
към правителството, защото реакцията беше много бърза,
нашите искания бяха удовлетворени. В крайна сметка
резултатът е в наша полза, ние сме изключително доволни
от поведението на правителството. Министър Танева не
отсъпи, ако беше остъпила на практика нямаше да има този
резултат, който имаме и в момента смятам, че нещата се
развиха в добра посока.“
На въпрос на Илиана Беновска „Кое е радикалното,
кардиналното, което смятате, че ГЕРБ трябва да добави в
програмата си във вашата област?“, предсетателят на АЗПБ
използва случая да подчертае, че „Крайно време е да се
разработи една дългосрочна стратегия, която да бъде
разписана например за следвашите 20 години. Ако има такава
стратегия и тя намери силна политическа подкрепа аз
смятам, че около стратегия в земеделието трябва да се

надскочат техните политически пристрастия, защото все
пак България е земеделска страна. Виждате сега в една
такава ситуация как бързо бързо се обръщат погледите
именно към този сектор.“
Венцислав Върбанов добави още, че трябва да се намери
политическа подкрепа и тази стратегия да бъде разработена,
независимо от това кой е на власт. „Доста грешки се направиха
още от времето на прехода и най-големия проблем беше
липсата на приемственост“ заключи той.
Източник: АЗПБ

Ще бъдат ли спасени от фалити
земеделските производители у
нас?
Темата коментира Венцислав Върбанов от Асоциацията на
земеделските производители в България
Големите вериги хранителни магазини вече са длъжни да
предлагат продукция на местни производители в обектите си.
Решението беше взето на извънредно правителствено
заседание в сряда. Какъв ще е ефектът за земеделските
производители след постигнатия консенсус между бизнеса и
Министерството на земеделието – в студиото на „Здравей,
България” темата коментира Венцислав Върбанов от
Асоциацията на земеделските производители в България.
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„Имаме големи надежди и очаквания, че тази мярка ще даде
резултат. Докато не пробваме, няма как да знаем, но е факт, че
нашите производители имаха голям проблем с достъпа до
пазара. Вчера проведохме видеовръзка с премиера, в която
участваха представители на всички неправителствени
организации в бранша. Всички подкрепихме решението на
правителството и с големи надежди очакваме, че срещата на
премиера с представителите на веригите ще бъде успешна”,
смята Върбанов.

Според него веригите са се отнесли негативно към
предложението, но са го приели. Смята, че магазините ще
положат усилия, за да приложат постановлението, така че то да
даде резултат.
Върбанов допълни, че един от мотивите на веригите да се обявят
против предложението на Министерството на земеделието е
бил организацията на процеса по доставяне на българските
стоки от малките производители. „В момента веригите имат
някаква логистика, която работи безупречно. Много по-удобно е

тази работа да бъде свършена от друг. Вносната стока е много
по-удобна, защото се вкарва в техните централни складове и
след това се преразпределя по магазините”, обясни той.
Източник: АЗПБ

Помощник-инспектори
съдействат при електронната
регистрация на многодневните
трудови договори
Помощник-инспектори могат при необходимост да съдействат
на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа
със софтуера за регистрация на многодневните трудови
договори. От днес, 21 април, регистрираните земеделски
стопани и регистрираните тютюнопроизводители могат да
заявяват по електронен път новите образци на трудови договори
за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от
Кодекса на труда) – за повече от един ден. Регистрацията на
многодневните трудови договори става възможна, след като
беше надграден Порталът за предоставяне на трудови договори
по чл. 114а от Кодекса на труда съгласно параграф 49б от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и
Заповед на министъра на труда и социалната политика №РД01-
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250/13.04.2020 г., съобщават от пресцентъра на Министерство на
труда и социалната политика.

сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу
предварително заплатени осигурителни вноски.
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители,
които ще използват за пръв път Портала за трудови договори по
чл. 114а от Кодекса на труда и при регистрацията си в
Министерството на земеделието, храните и горите са
предоставили валиден електронен адрес, ще получат
автоматично потребителско име и парола за вход в системата.
Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес,
следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им
бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до
портала остават валидни.

С разпоредбите на параграф 49б от Закона се регламентира,
само по време на извънредното положение, договорите за
краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват за
повече от един ден, и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и да не
се заплащат предварително осигурителни вноски. Трудови
договори за повече от един ден в периода на извънредното
положение могат да използват освен регистрираните
земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители,
за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от
плодове зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Запазва се и
възможността за използване и съответно генериране по
електронен път на образци на трудови договори за краткотрайна

Повече информация за използването на новия образец на
договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа,
както и Ръководство на потребителя за работа с Портала е
публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в
рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови
договори по чл. 114а“.
Ръководството е публикувано и в интернет страницата на проект
„Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, в рубриката Дейност 10.
При необходимост назначени по проекта помощник-инспектори
могат да съдействат на земеделските стопани и
тютюнопроизводителите за работа със софтуера. Проектът е
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален
фонд.
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ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на земеделските
стопани и тютюнопроизводители, че следва до 24.04.2020 г. да
генерират уникални идентификационни номера за използваните
до момента нови образци на трудови договори за краткотрайна
сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден.
Източник: Агрозона

Указания към бенефициентите
общини и МИГ по ПРСР 2014-2002
във връзка с извънредно
положение
Министерство
на земеделието,
храните и
горите (МЗХГ)
публикува
Указания на
Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 и на Държавен
фонд „Земеделие“ (ДФЗ) към бенефициентите общини, във
връзка с обявеното извънредно положение на територията
на страната. Част от Указанията се отнасят до
местните инициативни групи (МИГ) във връзка с изпълнение
на стратегиите за Водено от общностите местно
развитие (ВОМР).

Указанията са в сила до отмяна на извънредното положение и
се отнасят до:
1. Оценка на проектните предложения по ПРСР
2. Изпълнение на проекти
3. Искания за плащане, решения за налагане на финансови
корекции, безлихвени заеми
4. Мерки за информация и комуникация
Според Указанията на УО и ДФЗ, дейностите по информираност,
публичност и обучение на МИГ във връзка с изпълнение на
стратегиите за ВОМР следва да бъдат извършвани
неприсъствено, като за целта се създадат необходимите условия
както за качественото им провеждане, така и за отчетността им.
Възможно е изпълнението на дейности чрез видеоконферентна
връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна
комуникация. Само по изключение с оглед характера на
дейността такива събития следва да бъдат отложени. По
възможност всички работни срещи, заседания на колективните
върховни и колективните управителни органи на МИГ да се
извършват неприсъствено, съобразно изискванията на устава на
съответната МИГ.
УО и ДФЗ поясняват, чевсички останали насоки (извън
посочените в Указанията), указания и изисквания, свързани с
кандидатстването и изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020 г.
остават непроменени.
Източник: ruralnet.bg
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