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27 април - 1 май

БРЮКСЕЛ↓

Българският евродепутат Атидже Алиева-Вели разкри значимите
за България гласувани промени

Евродепутатите от COMAGRI
гласуваха доклада за
преходния регламент на ОСП.
Какво предстои?
Комисията по Земеделие и развитие на селските райони към
Европейския парламент (COMAGRI) прие доклада за т. нар.
Преходен регламент за ОСП. Докладчикът договори 27
компромисни изменения, обхващащи по-голямата част от
внесените 400 изменения. Вече е ясно, че новата ОСП няма да
бъде приложена на 1 януари 2021 г., поради което този
законодателен акт е от съществено значение за гарантиране на
продължаване на подкрепата за селскостопанския сектор.
Макар че само бързото приемане може да облекчи
несигурността пред стопаните.
Това се посочва в информация на COMAGRI за резултатите от
вчерашното гласуване. В първата си сесия за дистанционно
гласуване на 28 април 2020 г. законодателите на COMAGRI
постигнаха споразумение, което ще гарантира, че плащанията на
земеделските стопани продължават да текат, дори без сделка за
реформа на ОСП.

Българският евродепутат Атидже Алиева-Вели, която е член на
COMAGRI сподели за НСМ, че докладът е подкрепен с пълно
мнозинство и с голяма подкрепа е даден и мандат за започване
на преговори със Съвета на ЕС. Тя посочи част от основните
промени, от голямо значение за България:
запазване на схемата за преходната национална помощ за
периода на преходния регламент, без промяна на нивото на
подкрепа към 2020;
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запазване на преходното компенсаторно плащане, което
получават фермери, които са отпаднали от обхвата за
необлагодетелствани райони през целия преходен период;

👉👉 Земеделските министри на България, Полша, Чехия, Унгария,
Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за
съвместна позиция по реформата на ОСП

прие се изменение, което предвижда, че понасянето на наймалко 20% загуби, вместо 30%, както бе предложено
първоначално от Комисията, е достатъчно за да задейства
изплащането на обезщетения във връзка с управлението на
рисковете;

Предстои развръзката за подължителността на преходната ОСП

предпазна мярка, която дава възможност за удължаване на
срока на преходния период, ако това е необходимо, до 31
декември 2022.“
Евродепутат Атидже Алиева-Вели очаква „преговорите със
Съвета да започнат възможно най-скоро и се надяваме на
продуктивни дискусии и бързо постигане на споразумение.“
В края на миналата година, по време на заседание на аграрните
министри, българският министър на земеделието Десислава
Танева внесе декларация с искане в регламентите за т.нар.
преходни правила на ОСП да бъде запазена възможността
държавите членки да могат да изплащат Национална преходна
помощ на нива, не по-ниски от тези през 2020 г. Документът бе
подкрепен от още пет държави – Полша, Румъния, Унгария,
Чехия и Кипър, а Малта също изрази подкрепата си за запазване
на помощта. В резултат на тези усилия ЕК включи в проекта на
регламента за преходни правила на ОСП възможността за
продължаване на тази подкрепа.

Евродепутатите
принципно
подкрепиха
едногодишна
продължителност на преходната ОСП, която Европейската
комисия (ЕК) предлага, но предложиха автоматично удължаване
с още една година на преходния период, което да се задейства в
случай, че дългосрочният бюджет на ЕС (МФР 2021-2027) и ОСП
след 2020 г. не бъдат договорено преди октомври.
„Земеделските стопани се нуждаят от предвидимост, стабилност
и финансова приемственост и ясен хоризонт за следващите две
години“, заяви водещият евродепутат по досието Елси Катайнен,
цитирана от EURACTIV.com
По-рано този месец министрите на земеделието на ЕС одобриха
само частичен мандат, тъй като те все още обсъждаха дали
преходният период да е с продължителност 1 или 2 години.
👉👉 Специалният комитет по селско стопанство одобри
„частичната“ си позицията по проекторегламента за преходните
правила на ОСП
Истинско предизвикателство е въвеждането на преходните
правила за ОСП на национално ниво, тъй като те трябва да бъде
приети и да влезят в сила преди 1 август 2020 г., когато е
крайният срок за изпращането на нотификациите от държавичленки до ЕК. Очаква се продължителността на преходния
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период да бъде спор по време на междуинституционални
разговори.

новата ОСП навреме и с достатъчно ресурси през този преходен
период “.

Преходна ОСП и преговорите по МФР 2021-2027

COMAGRI също прие поправка от евродепутата Паоло Де Кастро,
който призова кризисният резерв да се финансира извън ОСП на
сегашното ниво, като се започне от 2021 г., без да се налага да го
връща, ако не бъде използван, и с възможност за увеличаване
без ограничения.

Преходните регламенти на ОСП са тясно свързани с обсъждането
на МФР 2021-2027, тъй като парите, отпуснати в програмите, ще
бъдат определени от лидерите на ЕС. В мандата, договорен от
COMAGRI, членовете на ЕП изтъкват необходимостта да се
избягват по-нататъшни съкращения на ОСП в следващата МФР,
настоявайки, че финансирането трябва да се поддържа на
равнища 2014-2020 в реални условия.
Докато ЕК се подготвя да представи актуализирано предложение
на МФР 2021-2027 (първоначално предвидено за 29 април, а в
последствие отсрочено за 6 май, когато се очаква ЕК да
представи и план за „възстановителен фонд“ заради COVID- 19,
който да бъде част от следващата МФР), селскостопанският и
хранително-вкусовият сектор единодушно призовава да запази
разходите за ОСП след 2020 г. поне на своето текущо ниво на
стойност и избягване на по-нататъшни съкращения.

ТУК можете да откриете видео запис на конферентното
заседание на COMAGRI, състояло се на 28 април 2020 г.
Какво следва в преговорите за преходната ОСП?
Предстои докладът на COMAGRI да бъде представен на
пленарното заседание на ЕП, насрочено за 13 – 14 май 2020 г.,
гласуване от евродепутатите, които ще дадат мандат на
докладчика за започване и водене на преговори със Съвета на
ЕС по предложението за Преходен регламент за ОСП.
Източник: ruralnet.bg

„Очевидно е, че не можем да постигнем повече с по-малко“,
докладчик Катайнен
Докладчикът Катайнен каза, че европейското земеделие се
нуждае от ясни правила и силно финансиране през тези
несигурни времена, тъй като производителите на храни не могат
да работят при „стари правила и намалена бюджетна рамка“ и
посочи „Очевидно е, че не можем да постигнем повече с помалко. Държавите-членки трябва да могат да се подготвят за
3

Евродепутатите от COMAGRI
с резерви към новия пакет
извънредни мерки на ЕК за
намеса на пазара

за облекчаване на засегнатите пазари на хранително-вкусовата
промишленост след кризата COVID-19.
Съставено от председателя на COMAGRI Норберт Линс и
докладчика по вторичното законодателство, свързано с
организациите на общия пазар (ООП), Ан Сандърс, писмото,
изпратено в понеделник (27 април), предвижда темите, които
членовете на ЕП ще обсъждат с комисаря по земеделието
Войчеховски в изслушването му преди комисията в четвъртък.
Евродепутатът Атидже Алиева-Вели сподели за НСМ, че
членовете на COMAGRI критикуват мерките относно правилата
за частно съхранение за сирене, заявявайки че мерките трябва
да се отворят за складирането на сирена под всякаква форма, а
минималната продължителност на съхранението да се направи
по-гъвкава в зависимост от вида сирене.
Писмото също подчертава необходимостта от допълнителни
временни кризисни мерки и регулаторна гъвкавост в лозаровинарския сектор на ЕС, което позволява на сектора да
финансира намаляване на максималните добиви на хектар и
намаляване на обемите на виното.
Евродепутатът от COMAGR Херберт Дорфман коментира писмото
пред EURACTIV „…като цяло мерките вървят в правилната посока,
но не са достатъчни… Разчитането само на гъвкавостта е твърде
малко. Наистина се нуждаем от малко въображение и смелост “.

В писмо до еврокомисаря по земеделие и развитие на селските
райони Януш Войчоховски, членовете на COMAGRI
разкритикуваха пакета от изключителни мерки, предложен от ЕК

30 април: извънредно онлайн заседание на COMAGRI с ЕК и
Съвета на ЕС
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COMAGRI ще проведе извънредно онлайн заседание на 30 април
2020 г. Съгласно обявения дневен ред, в рамките на два часа
членовете на ЕП ще заседават заедно с представители на ЕК и
Съвета на ЕС.
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони
Януш Войчеховски ще представи предложените от ЕК
извънредни мерки за подпомагане на селскостопанския и
хранително-вкусовия сектор в условията на глобалната
пандемия от коронавируса.

По време на виртуалната среща евродепутатите подчертаха
необходимостта да не отстъпват по отношение на климатичните
промени. Тимерманс описа водещата инициатива като
„спасителна линия“ за излизане от кризата COVID-19,
призовавайки за общоевропейски отговори. Той настоя, че
графикът за Закона за климата е непроменен, с ревизирано
предложение по целите за намаление на вредните емисии до
2030 г., предвидено за септември.

Източник: ruralnet.bg

ЕК: Стратегията „От фермата до
трапезата“ вероятно ще бъде
представена на 20 май
Стратегията „От фермата до трапезата“ отново e на дневен ред
и вероятно ще бъде представена на 20 май. Това стана ясно
след среща между изпълнителните заместник-председатели и
комисари, които работят по Европейската зелена сделка.
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие трябва да
бъде публикувана същия ден. От своя страна евродепутатите в
Комисията по околна среда заявиха пред изпълнителния
вицепрезидент Франс Тимерманс, че Европейската комисия
трябва да се придържа към своя график за важните части от
Зеления пакт.

Представянето на
стратегията „От
фермата до
трапезата“ и
Стратегията
относно
биоразнообразието
на ЕС до 2030 г. са
забавени с „няколко седмици, но не и месеци“, подчерта
Тимерманс. И двете първоначално трябваше да бъдат
представени на 25 март, но бяха отложени до 29 април, като
според вътрешни източници, последната дата за публикуване
ще е през май 2020 г., предава Министерство на земеделието,
храните и горите.
Източник: Агрозона
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У НАС ↓
Стартира приемът по
подмярка 13.3.
"Компенсационни плащания
за други райони, засегнати от
специфични ограничения" от
ПРСР

ограничения, определени със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите в съответствие с Регламент на
Европейския парламент и на Съвета. (Опис на землищата )

От днес /30 март/ стартира приемът по подмярка 13.3.
"Компенсационни плащания за други райони, засегнати от
специфични ограничения" от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. (НР3). За подпомагане могат да
кандидатстват физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, които са активни земеделски стопани по
смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските
производители с площи, регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол (ИСАК).

Землищата, които са включени в обхвата на НР3, са 60 на брой. В
резултат на включването на новата подмярка НР3 в изпратената
седма нотификация на ПРСР 2014-2020 г. към Европейската
комисия, 57 от отпадналите землища от НР2 след извършеното
му предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат
заявени и да получат подпомагане по подмярка 13.3 (НР3).
Заявяването е съгласно Наредба № 6 за прилагане на мярка 13
"Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни
компенсационни плащания за хектар допустима площ на
земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в
землища, попадащи в обхвата на районите с други специфични

Определянето на други райони със специфични ограничения на
база биофизични критерии съгласно регламента, е извършено от
ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които притежават
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необходимите компетенции и които бяха ангажирани с
определянето на районите с природни ограничения, различни от
планинските (НР2).
Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по
директни плащания.
Източник: МЗХГ

хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от
Програмата за развитие на селските райони. Тя поясни, че ако
мярката бъде приета, програмирането й ще бъде консултирано
с бранша. „Нейното прилагане ще бъде в края на реколтната
година, когато има данни за отражението на кризата върху
пазарите на съответната селскостопанска продукция“, поясни
Танева.

МЗГХ проведе Консултативен
съвет по животновъдство
Данните на Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) сочат, че се очаква двойно увеличение на реализацията
на българско агнешко в страната спрямо 2019 г. От 1 до 27 април
в кланиците у нас са заклани 78 414 агнета. През миналата
година, в периода от 1 април до 6 май, реализираните животни
са били около 55 хиляди. Това стана ясно по време на
Консултативен съвет по животновъдство, проведен днес чрез
видеоконферентна връзка.
Представителите на бранша благодариха на МЗХГ и БАБХ за
предприетите мерки за повишаване консумацията на прясно
българско агнешко месо и отчетоха като успешна съвместната
кампания.
По време на срещата министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева припомни, че се очаква решение от
Европейската комисия, което да позволи програмиране на

Участниците в Консултативния съвет получиха информация за
предложения от страна на ЕК пакет от мерки, по повод
настоящата пандемия на COVID-19, Той предвижда помощ за
частно складиране в сектора на млякото и месото.
По мярка за частно складиране на определени сирена за
подпомагане са допустими всички произведени сирена, както и
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замразена извара. Изключение има за сирената, които не са
подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на
зреене. Минималното количество на едно подадено заявление
е 0,5 тона, като операторите не са ограничени в броя на
заявленията. Размерът на помощта е 15,57 евро на тон за
фиксирани разходи за съхранение и 0,40 евро за тон на ден
договорно складиране. Договорният период на съхранение е
между 60 и 180 дни. Квотата за България е определена на 889
тона, което е с 22% повече от прилаганата у нас през 2016 г.
мярка за частно складиране на сирена.

Задължителната мярка за осигуряване на администриране от
всички държави-членки предлага доброволни споразумения и
решения, чрез които операторите да планират производството
на сурово мляко в съответствие с променящите се модели на
търсене. Коментарът на Комисията по нея е, че това не е мярка
за подкрепа, а такава, която да позволи на фермерите и
сдруженията да поемат своята част от отговорността за
адаптиране на обемите спрямо търсенето и предлагането в тази
извънредна ситуация.

По време на срещата бе обсъдено и предложение от МЗХГ за
изменение на чл. 2 от ПМС № 70 за осигуряване на основни
групи храни, произведени на територията на Република
България в търговските обекти. Изменението цели да гарантира
изкупуването на българско сурово мляко и същевременно да не
допусне продукти, които нямат аналог и не се произвеждат в
България да бъдат свалени от продажба и да не присъстват в
магазините. Браншовите асоциации изразиха различни
становища по предложението.
Заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“ Иван Капитанов запозна участниците в срещата с
финансовите инструменти, които предлага Българска банка за
развитие (ББР), Фонда на фондовете, както и със стартиралата от
ББР схема за предоставяне на безлихвени кредити на физически
лица чрез търговските банки.
Източник: МЗХГ

Другите видове помощи, които ЕК е изготвила са за частно
складиране на обезмаслено мляко на прах и масло, за прясно и
охладено говеждо месо от животни над 8 месеца и за частно
складиране на прясно и охладено агнешко и ярешко от животни
на възраст до 12 месеца.
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От 4 май започва прием по
мярката за застраховане на
реколтата за производителите
на винено грозде

година, след „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции
в предприятия“.
По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от
лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са
застрахователни рискове като неблагоприятни приятни
климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и
проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и
загуби, причинени от животни, болести по растенията или
нашествия от вредител.
За подпомагане могат да кандидатстват физически или
юридически лица, както и групи и организации на физически или
юридически лица. Важно условие е кандидатите да бъдат
вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на
Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Преди
подаването на документи в ДФ „Земеделие“ производителите
трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях
застрахователна компания.

От 4 май до 30 юни 2020 г. ще се проведе прием на заявления за
предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на
реколтата“ от Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. Това е третата
мярка от програмата, по която се открива прием през настоящата

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат,
представлява процент от застрахователната премия, в
зависимост от вида застраховка, която са сключили. До 80 % от
стойността на застрахователните премии ще получават
производители за застрахователни полици, включващи загуби,
причинени от природни бедствия. До 50 % ще бъде
подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу
неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от
животни, болести по растенията или нашествия от вредител. До
9

50 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка
за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.
Допустимият максимален размер на застрахователното
обезщетение за единица площ, върху която се изчислява
застрахователната премия, допустима за подпомагане, се
определя за всяка финансова година със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите. Същата се изготвя въз основа
на официална статистическа информация за средните изкупни
цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и
за получените средни добиви от единица площ за същите
периоди.

Стартира приемът на заявления
по мярка 11 „Биологично
земеделие“ от ПРСР 2014-2020
г.
От 27.04.2020г. стартира
приемът на заявления по
мярка 11 „Биологично
земеделие“ от ПРСР
2014-2020 г. за кампания
2020 г. Към бюджета на
мярката са прехвърлени

Образци на документите за предоставяне на финансова помощ
по мярка „Застраховане на реколтата“ са публикувани на
интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
Документи по мярката ще се подават лично или чрез
упълномощено лице в Централно управление на ДФ
„Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални
програми и лицензии“, след предварително записан час на един
от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.
С цел избягване на големи струпвания от хора, молим
бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните
часове.
Източник: ДФЗ

40 млн. евро.
Подаването на заявления за подпомагане по мярката ще се
осъществява при нови условия за допълнителните възможности
за биопроизводителите. През 2020 г. няма да се подпомагат
площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход
към биологично производство. С оглед спазването на
заложените цели в Националния план за развитие на
биологичното земеделие в България, финансовият ресурс ще
бъде насочен само към сертифицирани биологични
производители. Пред тях има няколко възможности:
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1. Могат да кандидатстват биопроизводители, които до
момента не са участвали по мярката, като поемат нов
ангажимент. Новозаявените площи/животни/пчелни семейства
е необходимо да са с биологичен статус към 31.12.2019 г. и да не
са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.

2. Могат да кандидатстват земеделски стопани, които са
приключили 5 -годишните си ангажименти по мярката. Те могат
да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент с
първоначално одобрените площи/животни/пчелни семейства
и/или добавят нови биологично сертифицирани такива, без да
поемат нов петгодишен ангажимент. Няма ограничение за
увеличаване на площи/животни/пчелни семейства, като същите
следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не
са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.
3. Могат да кандидатстват земеделски стопани, за които
кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен
ангажимент. Те имат възможност да разширят ангажиментите си
с биологично сертифицирани площи, като увеличат общата
одобрена площ с до 20% от първоначалния размер, но с не
повече от 10 ха, без да поемат нов петгодишен ангажимент за
тях. Tези нови площи следва да са с биологичен статус към
31.12.2019 г., както и да не са участвали в ангажимент по мярка
11 „Биологично земеделие“. Няма ограничение в увеличаването
на броя на животните и пчелните семейства, като същите следва
да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както и да не са
участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.

Общи условия на приема:
Кандидатите, които поемат нов ангажимент /ЗС по т.1./ и тези,
които през 2020 г. удължават ангажимента си /ЗС по т.2/, могат
да участват с постоянно затревени площи (ПЗП) при спазена
гъстота от 1ЖЕ/2ха за всички заявени ПЗП, като животните
следва да бъдат с биологичен статус към 31.12.2019 г.

С цел да се гарантира правилно разходване на средствата,
прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“
за новите /ЗС по т.1./ и удължените ангажименти /ЗС по т.2./ по
мярката се въвеждат три нива на подпомагане за площите,
заявени със земеделски култури от групите на полските и
фуражни култури, както и за ароматните и медицински растения:
- до 50 ха подпомагането за хектар ще е 100% от ставката по
Наредба 4 от 2015 г.;
- от 50 до 65 ха – 50% от ставката за подпомагане на хектар по
Наредбата;
- и за всеки следващ над 65 ха - 10% от ставката за
подпомагане на хектар по Наредбата.
Земеделските стопани по т.1. и т.2., заявили зеленчукови
култури, ПЗП, трайни насаждения и маслодайна роза, животни и
пчелни семейства, получават за тях досегашното плащане по
стария ред.
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За кандидатите, за които кампания 2020 г. е пета година от
поетия многогодишен ангажимент, включително и при
разширение на заявените площи/животни/пчелни семейства /ЗС
по т.3/, се прилага пълният размер на подпомагането.
Срокът за подаване на заявления е в рамките на Кампанията по
директни плащания 2020 г.
Източник: ДФЗ

Търговски вериги с над 10
магазина
ще
предлагат
задължително
регионална
продукция
Търговски вериги с 10 и повече търговски обекта в страната се
задължават да предлагат регионална продукция. Това става с
промяна в Постановление № 70 на Министерския съвет за
осигуряване на основни групи храни, произведени на
територията на Република България в търговските обекти,
представляващи вериги от магазини. Изменението е одобрено
на днешното заседание на правителството. Корекциите са в
определението за търговски вериги, както и осъществяването на
контрола за изпълнение на разпоредбите на постановлението.

За неспазване на изискванията на постановлението се налагат
санкции, съгласно чл.
16а, ал. 2 от Закона за
мерките и действията по
време на извънредното
положение.
При
нарушение се налага
имуществена санкция от
15 000 до 25 000 лв., при
повторно нарушение –
от 30 000 лв. до 50 000 лв.
ПМС № 70 въвежда изискване местата за продажба 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. 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, уточняват от правителствената пресслужба.
Източник: Агрозона

Контролът по изпълнение на постановлението ще се
осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.
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