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БРЮКСЕЛ↓
ЕК прие пакета с изключителни
мерки за подкрепа на агрохранителния сектор и
предложи нова компенсаторна
мярка по ПРСР
Във

връзка със
затрудненията,
пред които са
изправени всички
държави членки
(ДЧ)
заради
пандемията
на
COVID-19,
предизвикателствата пред фермерите, широките ограничения
на придвижването, както и пазарните смущения, Европейската
комисия (ЕК) прие пакет от изключителни мерки за по-нататъшно
подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор. На ход
са държавите-членки.

Обявените от ЕК на 22 април изключителните мерки включват
помощ за частно съхранение за сектора на млечните продукти и
месото, временното разрешение за самоорганизация на пазарни
мерки от страна на оператори в тежко засегнати сектори и
гъвкавост при изпълнението на програмите за подпомагане на
пазара.
Извънредните мерки са разписани в публикуваните на 4 май
2020 г. в Официален вестник на ЕС следни реагламенти:
Делегиран регламент (ЕС) 2020/591 на Комисията от 30 април
2020 година за откриване на временна извънредна схема за
помощ за частно складиране на някои видове сирена и за
предварително определяне на размера на помощта
Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април
2020 година относно временни извънредни мерки за дерогация
от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на
смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и
лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19
и свързаните с нея мерки
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/593 на Комисията от 30
април 2020 година за разрешаване на споразумения и решения
относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора на
картофите
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/594 на Комисията от 30
април 2020 година за разрешаване на споразуменията и
решенията относно мерки за стабилизиране на пазара в сектора
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на живите дървета и други растения, луковици, корени и други
подобни, рязан цвят и декоративна растителност
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/595 на Комисията от 30
април 2020 година за предоставяне на помощ за частно
складиране на овче и козе месо и за предварително определяне
на нейния размер
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/596 на Комисията от 30
април 2020 година за предоставяне на помощ за частно
складиране на прясно или охладено месо от едър рогат добитък
на възраст осем месеца или повече и за предварително
определяне на размера на помощта
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/597 на Комисията от 30
април 2020 година за предоставяне на помощ за частно
складиране на масло и за предварително определяне на нейния
размер
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/598 на Комисията от 30
април 2020 година за предоставяне на помощ за частно
складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително
определяне на нейния размер
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/599 на Комисията от 30
април 2020 година за разрешаване на споразуменията и
решенията относно планирането на производството в сектора на
млякото и млечните продукти

изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/39 по отношение на някои мерки за справяне с кризата,
предизвикана от пандемията от COVID-19
Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/601 на Комисията от 30
април 2020 година относно спешни мерки за дерогация от
членове 62 и 66 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на
разрешенията за засаждане на лозoви насаждения и
изкореняването в случай на предварително презасаждане
ЕК ще представи ново предложение за одобрение от Съвета и
Парламента на ЕС
Наред с тези пазарни мерки Комисията предложи да се разреши
на държавите-членки, които разполагат със средства за развитие
на селските райони, да ги използват за компенсиране на
земеделските производители и малките предприятия в
хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Държавитечленки могат да предложат подкрепа до 5 000 евро на
земеделски стопанин и 50 000 евро за малък бизнес. Това
предложение на ЕК трябва да бъде представено на Съвета и на
Парламента за одобрение.
Източник: Ruralnet.bg

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 на Комисията от 30
април 2020 година за въвеждане на дерогация от Регламент за
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Франс Тимерманс: Кризата
даде шанс да консумираме
повече регионални продукти

„Пандемията от COVID-19 ни даде повод да се замислим какво
консумираме, как консумираме. Тя показа колко зависими от
външни доставки са стратегически сектори от икономиката ни.
Сега имаме шанс да повишим устойчивостта на Европейския
съюз. Смятам, че този подход ще се отрази върху Общата
селскостопанска политика и върху начина, по който
произвеждаме храната си“, посочи още Франс Тимерманс.
Зеленият пакт е важна стратегия за растеж на Европейския съюз
и той върви ръка за ръка с дигитализацията, подчерта той и
допълни: „Трябва да помогнем на фермерите да използват
възможностите на дигитализацията, например за да намалят
употребата на пестициди и емисиите на СО2, за да бъдат
защитени горите, да използваме повече биогорива.“

Кризата с коронавируса даде шанс на всички нас да
консумираме повече регионални продукти. Това каза
изпълнителният заместник-председател на Европейската
комисия, отговарящ за Eвропейския зелен пакт, Франс
Тимерманс, по време на заседание на Комисията по земеделие
и развитие на селските райони в Европейския парламент днес.

Целта на стратегията „От фермата до трапезата“ е да постави
стандартите, които ще направят ЕС глобален лидер в
производството на храни. Устойчивото производство на
земеделска продукция е важно както за ЕС, така и за държавите
в Африка, на които ЕС помага, отбеляза Тимерманс и подчерта:
„Колкото по-бързо осъществим дигитализацията на селското
стопанство, толкова по-бързо ще дойдат приходите от този
подход. Дигитализацията е неизбежна и е заложена в
стратегията „От фермата до трапезата“, която Европейската
комисия ще представи на 20 май.“
„Когато променяме Общата селскостопанска политика, трябва да
запазим онези елементи, които досега са работили добре, като
например екосхемите, и да добавим елементи, които ще
донесат ползи в бъдеще. Необходимо е да развием
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производството на биогорива и енергия от възобновяеми
източници“, каза още той.

дигитализацията и европейскияят суверенитет стават по-важни
от всякога за излизане от кризата.

„Развитието на селските райони е зависимо от градските
центрове, затова в бъдеще ще предложа да се обръща повече
внимание на това“, по думите на Франс Тимерманс.

Въпросите, свързани с минималната заплата или реформата за
пруденциалните правила на банките, произтичащи от
споразумението „Базел III“, трябва да изчакат по-добри дни. От
друга страна, Германия не трябва да пренебрегва плановете за
данъчно облагане на финансовите транзакции и общата данъчна
основа.

Източник: Агрозона

Германия се готви за
„председателство на
управлението на кризи“ от 1
юли 2020 г.
Бъдещото германско председателство на Съвета на ЕС „коренно“
изменя своите приоритети, за да се справи с последствията от
пандемията. Тeмaтa зa епидемията от COVID-19 щe бъдe в
цeнтърa нa днeвния рeд нa Eврoпeйcкия cъюз, кoгaтo Гeрмaния
пoeмe oт Хървaтия ротационното прeдceдaтeлcтвo нa Съвета на
EC нa 1 юли 2020 г.
“Това ще бъде Председателство на управлението на кризи“,
заяви канцлерът Ангела Меркел в Берлин. Тя обеща, че няма да
се пренебрегват и други въпроси като политиката за климата и
проблемите с околната среда. Защитата на климата,
върховенството
на
закона,
социалното
сближаване,

Германският
канцлер посочи,
че е необходим
обширен план за
възстановяване
след COVID-19.
Европейските
лидери трябва
да
се
споразумеят за бюджета на ЕС за следващите седем години.
„По време на германското председателство трябва да се направи
нещо за икономическо подсилване на Европа, за социалното
сближаване“, каза Меркел. Тя добави, че се очаква да бъде
поставен въпроса за изграждане на ефективна европейска
здравна система във всички държави- членки и изтъкна, че иска
в края на германското председателство да има засилване на
интеграцията.
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Германският канцлер посочи, че е необходим диалог с Китай.
Срещата на върха ЕС / Китай, първоначално предвидена да се
проведе в Лайпциг през септември 2020 г., остава с отворено
продължение, поне във виртуална форма. Тази среща е основен
приоритет за германския канцлер. Германия първо трябва да
накара европейците да говорят на един и същ език за ролята на
Китай в настоящата криза.
Получило похвали за справянето със здравната криза,
германското правителство влиза в своето председателство посилно от очакваното преди няколко месеца. От друга страна,
ситуацията може да се промени, ако пандемията преживее
втора вълна. Не се очаква преди юни месец Германия да
публикува официалната си програма за председателство на
Съвета на ЕС.
Източник: ruralnet.bg

ЕК помага на България да
направи преход към зелена
икономика
Европейската комисия ще помага на България и на още 17
страни-членки на ЕС да направят преход към зелена икономика.
Държавите ще получат съдействие при изготвянето на
териториалните планове за справедлив преход, които всяка

държава трябва да представи, за да получи финансиране от
Механизма за справедлив преход.

Механизмът за справедлив преход е част от Плана за инвестиции
във връзка с Европейския зелен пакт и ще мобилизира наймалко 100 млрд. евро под формата на инвестиции за
предоставяне на допълнителна целенасочена подкрепа за
регионите, които са най-силно засегнати от прехода към
неутрална по отношение на климата икономика, но разполагат с
по-малък капацитет за справяне с предизвикателствата.
Получилите одобрения искания бяха подадени в отговор на
специална покана, отправена от Комисията в края на февруари
2020 г. в рамките на Програмата за подкрепа на структурните
реформи.
„Нашата работа по осъществяването на Европейския зелен пакт
продължава. Изменението на климата е факт и борбата с него е
все така неотложна. Комисията ще окаже решително съдействие
на държавите членки, за да се гарантира справедлив преход във
всички европейски региони. Това съдействие по линия на
Програмата за подкрепа на структурните реформи е важна
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стъпка, която ще помогне за изготвянето на планове за преход и
ще даде възможност на държавите членки да се възползват от
Механизма за справедлив преход, като се гарантира, че
преходът към екологична икономика се извършва по справедлив
начин, без никой да бъде пренебрегнат.“, заяви Комисарят по
въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра.
В рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи
Комисията ще предостави съобразено с нуждите експертно
съдействие, например за подпомагане на националните и
регионалните органи при:






оценяване
на
социалното,
икономическото
и
екологичното въздействие на прехода и очертаване на
процеса на преход до 2030 г.;
провеждане на диалог между заинтересованите страни,
например гражданите, бизнеса и гражданското
общество, за да се постигне обща визия за протичането на
прехода;
и при набелязването на действия за успешното
осъществяване на справедлив преход.

Следващи стъпки
През следващите месеци до края на 2020 г. Комисията ще
предостави целенасочена подкрепа за подпомагане на
държавите членки при подготвянето на териториални планове
за справедлив преход. Изготвянето и окончателното оформяне
на плановете за справедлив преход ще остане в ръцете на
държавите членки, които ще работят в тясно сътрудничество със
съответните заинтересовани страни на национално, регионално

и местно равнище, като по този начин се осигури тяхната активна
ангажираност с прехода. След това плановете ще бъдат
представени за одобряване от Комисията.
Източник: Агрозона

ЕК повиши двойно митото за
внос на царевица
ЕК актуализира за втори път вносните мита на царевицата. Това
е
породено
от
постоянните ниски цени
на културата в световен
мащаб и изобилието от
доставки.
Автоматичният
механизъм
за
изчисляване на вносни
мита бе задействан на
27 април, като определя митото за внос на царевица, сорго и ръж
на 5,27 евро на тон. Новото изчисление доведе до
преразгледано мито в размер на 10,40 евро на тон.
Преработената тарифа се основава на разликата между
европейска референтна цена и световната референтна стойност
за царевицата – американската цена, изчислена като цена (т.е.
цената, включени застраховки и товари) на пристанището в
Ротердам ,
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Сривът на стойността на петрола доведе до спад в търсенето на
биоетанол в САЩ, както и до по-ниски разходи за превоз. Освен
това се очаква рекордна реколта от царевица за 2020/2021 г. на
световно ниво. Комбинацията от тези фактори доведе до
пазарни цени на културата в САЩ за пристанище Ротердам на
146,63 евро за тон.
Източник: Агрозона

У НАС ↓
Определена е ставката за
подпомагане за протеинови
култури за Кампания 2019 г.
Ставката по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови
култури (СПК) за Кампания
2019 г. е 214,77 лв. на хектар.
Тя е определена със заповед
на
министъра
на
земеделието , храните и
горите Десислава Танева.
Право на подпомагане по
схемата имат производители
на територията на цялата страна, които отглеждат фасул (зърно),
леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах,
фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна,
бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях.
Утре, 8 май 2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати
субсидиите за протеинови култури. Плащането за памук е
предвидено да бъде извършено в началото на следващата
седмица.
Източник: МЗХГ
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Стопаните получиха близо 46
млн. лв. по НАТУРА 2000 за
Кампания 2019
Държавен
фонд
„Земеделие“
изплати
близо 46 млн.
лв. (45 898
204 лева) по
мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за
водите" от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019 г. Подпомагане
получиха 11 481 земеделски стопани.
Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за
водите" от ПРСР 2014-2020 г. подпомага фермери със земи в
обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват
забраните и ограниченията за съответната защитена зона.
Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно
размера и комбинирането на компенсаторните плащания за
забраните, разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от
24.02.2015 г. за прилагане на мярката.

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни
плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на
наложени режими (ограничения) за земеделски дейности,
включени в заповедта на министъра на околната среда и водите,
за обявяване на съответна зона от Натура 2000.
Източник: ДФ „Земеделие”

Първите договори за
изкупуване на мляко ще се
вписват електронно от 11 май
Фонд „Земеделие“ изненадва с нова електронна услуга,
предназначена за изкупвачите на сурово мляко, която ще
започне от 11 май 2020 г. Одобрените фирми ще имат
възможност да вписват своите договори в регистъра на
сключените договори за доставка на сурово мляко в системата
ИСАК, както и да подадат заявлението си по електронен път.

Онлайн
кандидатстването
става през Системата
за електронни услуги
(СЕУ) на фонда - в
специално
разработена секция, съобщиха от ведомството.
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Желаещите да се възползват от цифровите услуги могат да
ползват „Ръководството за електронно въвеждане“, качено на
интернет страницата на фонда. Самото ръководство и списъкът с
най-често допусканите грешки са публикувани на официалната
интернет страница на ДФЗ - в раздел „Селскостопански пазарни
механизми“, секция „Мляко“. От същото място могат да се
изтеглят и формулярите на документите, които са по образец.
В ръководството е събрана полезна информация с насоките и
стъпките за регистрация, подаване на заявление и
регистрирането на самите договори.
За улеснение на кандидатите е съставен и списък с често
допускани грешки при кандидатстването по схема „Договорни
отношения в сектора на млякото“. Информацията съдържа
съвети към бенефициерите как да попълнят и предоставят
коректно изискваните данни.
В периода на плавно преминаване към прием през Системата за
електронно
управление
чрез
електронен
подпис,
бенефициентът трябва да посети областната структура на ДФЗ по
място на дейността за окончателно одобрение на подадените
данни.
ДФ „Земеделие“ работи активно за дигитализацията на всички
системи, които администрира. Това ще доведе до намаляване на
административната тежест за земеделските стопани и
агробизнеса, ще облекчи както работата им, така и
задълженията.
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