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БРЮКСЕЛ↓



Създава се Консултативен
съвет към МС във връзка с
Европейската зелена сделка
В брой 40 на Държавен
вестник от 05.05.2020 г.
е обнародвано
Постановление № 86
от 30 април 2020 г. за
създаване на
Консултативен съвет
във връзка с
Европейската зелена
сделка („Съвет“).
Съветът е колективен консултативен орган към Министерския
съвет (МС), който ще консултира и подпомага МС във връзка с:




ефектите за Република България (РБ), произтичащите от
Съобщението на Европейската комисия (ЕК) „Европейска
зелена сделка“ от 11 декември 2019 г.;
съвместяването на националните приоритети в областта
на енергийната сигурност, ускореното икономическо





развитие, социалната справедливост и защитата на
околната среда;
разработването на балансирана национална енергийна
стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на
реална
оценка
на
националните
приоритети,
насърчаване въвеждането на иновационни технологии в
производството, съхранението и доставката на енергия;
подготовката на план за устойчива работа на
топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно
гориво;
планове и стратегически документи, произтичащи от
Съобщението на ЕК.

Съветът ще се състои от председател, заместник-председател и
членове: председател ще е заместник министър-председател,
определен със заповед на министър-председателя на РБ;
заместник-председател ще е министърът на енергетиката или
определен от него заместник-министър на енергетиката;
членове на Съвета ще са:
1. представител на президента на РБ;
2. министърът на околната среда и водите;
3. министърът на финансите;
4. министърът на икономиката;
5. министърът на регионалното развитие и благоустройството;
6. министърът на труда и социалната политика;
1

7. министърът на образованието и науката;
8. министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
9. министърът на земеделието, храните и горите;
10. заместник-министър на външните работи и заместникминистър на енергетиката, определени от съответния министър;
11. по един представител на парламентарно представените
политически партии;
12. по един представител на национално представителните
организации на работодателите;
13. по един представител на национално представителните
организации на работниците и служителите;
14. председателят на Българската академия на науките;
15. председателят на Националния статистически институт;
16. представители на академичната общност, посочени от Съвета
на ректорите на университетите и висшите училища;
17. представител на Националното сдружение на общините в РБ.
Поименният състав на Съвета ще бъде определен със заповед на
министър-председателя на РБ, а организационно-техническата
работа на Съвета ще се осигурява от Секретариат, определен от
министъра на енергетиката.
Източник: ruralnet.bg

До 11 септември тече
допитване на ЕК по
промоционалната политика на
ЕС на селскостопански и
хранителни продукти
Публичната консултацията е
част от цялостната оценка на
настоящата политика, и има
за цел да събере обратна
информация от гражданите и
заинтересованите
страни
относно
ефективността,
ефикасността и уместността
на настоящите мерки, както и
тяхната
съгласуваност
с
действията на Европейския
съюз (ЕС) в други области и добавената стойност на това вид
политика, която се провежда на равнище ЕС. Европейската
комисия (ЕК) цели да събере допълнителни данни и
доказателства за въздействието на тези мерки на ОСП по
отношение на увеличените продажби и информираността на
потребителите и по проблеми, свързани с прилагането на
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инструментите. Събраният принос ще бъде включен в процеса на
оценка.
„В случай на сериозно пазарно смущение, загуба на доверие на
потребителите
или
други
специфични
проблеми,
промоционалните
мерки
следва
да помогнат
за
възстановяване на нормалните пазарни условия.“, посочва ЕК
в Пътната карта на инициативата.
Политиката на ЕС за промоция на селскостопанските хранителни
продукти се прилага в съществуващата си форма от 2014 г.
Основните дейности включват участие в търговски панаири в и
извън ЕС, мисии на високо ниво с участието на производители от
ЕС,
промоционални
програми,
информационни
кампании. Разпределеният бюджет се увеличава на годишна
база, достигайки 200,9 милиона евро за 2020 г. Реформираната
през 2015 г. политика въведе нови важни промени като
разширяване на обхвата на допустимите продукти и
допустимите бенефициери; премахване на опцията за
съфинансиране от държавите-членки, като по този начин се
създават условия за равнопоставеност и др.
„Европейските селскостопански и хранителни продукти са
добре известни със своите високи нива на безопасност и
качество. Нашата политика за популяризиране допринася за
поддържането на тази добра репутация и поддържа
конкурентоспособността на нашите продукти на глобално
ниво. Но е важно да сме сигурни, че го правим по най-ефикасния
и рентабилен начин, като същевременно допринасяме за
устойчивото производство и потребление. Следователно

мнението на заинтересованите страни от ЕС е от голяма
полза за нас и очаквам техните идеи за оценка и подобряване.“
заявява комисарят по земеделието и развитието на селските
райони Януш Войчеховски.
Заинтересованите страни като асоциации в селскостопанския
сектор,
потребителски
организации,
неправителствени
организации и др. организации на гражданското общество,
представляващи икономически въпроси в селското стопанство,
на равнище ЕС, национално и местно равнище, академични
среди, експерти, мозъчни тръстове, консултантски организации,
национални органи, както и широката общественост могат да
представят мнението си за проблеми и възможните решения,
както и да споделят всякаква подходяща информация, която
могат да имат.
Публичната консултация на ЕК ще бъде допълнена от външно
проучване въз основа на наличните данни, свързани с
развитието на пазарите и обществената осведоменост за
схемите на ЕС за качество и биологичните продукти. Тази оценка
ще бъде ценен принос за подготовката на доклад, който ЕК
трябва да представи до 31 декември 2020 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно прилагането на Регламент (ЕС) №
1144/2014.
Източник: ruralnet.bg
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Новини от
видеоконференцията на
земеделските министрите на
ЕС с ЕК

„Европейската комисия позволи да се увеличи държавната
помощ поради извънредната ситуация, но това е временно
решение, защото не е полезно за конкуренцията на
европейския пазар. Наблюдаваме ситуацията на пазарите за
селскостопанска продукция и ще предложим, ако е необходимо,
нови мерки за подкрепа на производителите в условията на
кризата с COVID-19. Засега ЕК не предвижда нови мерки в тази
посока“, посочи еврокомисар Войчеховски.

Земеделските министри на ЕС проведоха на 13 май 2020 г.
видеоконферентна среща, в рамките на която обсъдиха с
еврокомисар Войчеховски ефективността на мерките на ЕС,
предприети за справяне с въздействието на COVID-19 върху
селското стопанство. Засега ЕК не предвижда нови мерки.

Той бе категоричен, че новият бюджет на ОСП трябва да бъде посилен, но размерът ще бъде уточнен само след като бъде приета
Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.

По време на заседанието министрите направиха равносметка на
ситуацията и оцениха различните действия, предприети от
Европейската комисия (ЕК), гарантиращи по-специално,
движението на сезонни работници, въвеждането на „зелени
коридори “ и възможността държавите-членки (ДЧ) да осигурят
по-високи авансови плащания – държавна помощ и помощ за
частно съхранение. Министрите приветстваха тези стъпки и
подчертаха необходимостта от допълнителни мерки. Те
идентифицираха допълнителни области, които се нуждаят от
подкрепа, като сектора на млечните продукти, телешкото,
говеждото, птичето и виното и призоваха за разширяване на
обхвата на схемите за помощ за частно съхранение. Много
министри също призоваха за стабилен бюджет за Обща
селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП).

Дискусията засегна и настоящите законодателни предложения
за промени в регламента за развитието на селските райони, поспециално предложението за изменение на Регламент
1305/2013, с цел осигуряване на ликвидност, за да се гарантира
непрекъснатостта на селскостопанските дейности и на малките
предприятия, участващи в преработката, предлагането на пазара
и / или развитието на селскостопански продукти.
Според земеделския комисар тази нова мярка ще позволи на ДЧ
да изплащат еднократна сума на земеделските производители и
малките предприятия за хранително-вкусова промишленост,
особено засегнати от кризата COVID-19 и даде следните
разяснения: „Еднократните плащания ще се извършват до 31
декември 2020 г. Максималният размер на помощта обаче не
трябва да надвишава 5 000 EUR за земеделски стопанин и 50
000 EUR за малки и средни предприятия (МСП). Това
предложение предстои да бъде прието от Съвета и
Европейския парламент. Новата мярка е разработена по
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начин, който предлага голяма свобода на гъвкавост на ДЧ за
нейното прилагане. Например: подкрепата може да е
насочена само към определени категории бенефициенти или
сектори (тези, които са особено засегнати от кризата),
които да бъдат определени във всяка ПРСР въз основа на
обективни и недискриминационни критерии; нивото на
плащанията може да бъде диференцирано по категории
бенефициенти и сектори, отново в зависимост от това колко
са засегнати от кризата; бенефициентите, получаващи
подкрепа, не би трябвало да оправдават реалното използване
на средствата, тъй като еднократните плащания не се
основават на фактури, които трябва да бъдат представени
от получателите на помощта; разходите могат да бъдат
допустими преди внасянето на изменението на ПРСР;
измененията на ПРСР, въвеждащи новата мярка, ще бъдат
обработвани от Комисията в най-кратки срокове; разходите
ще бъдат допустими от момента на избухването на Covid-19.
Максималната сума, която може да бъде разпределена за
тази мярка, е 1% от пакетите на всяка ПРСР. ДЧ и регионите
ще трябва да включат мярката в своите ПРСР чрез
модификация и да й разпределят средства чрез трансфери от
други мерки.“
В изказването си Войчеховски припомни, че настоящата рамка за
II стълб включва различни мерки, които биха могли да бъдат
използвани за смекчаване на въздействието на кризата и даде за
пример: „инструменти за управление на риска за
компенсиране на земеделските производители, които
претърпяват производствени загуби над определен праг;
директна продажба на селскостопански продукти от
фермери; създаване и развитие на селско-туристически

дейности; услуги за домашна доставка на храни и основни
продукти или лекарства до жители на селата; медицински
заведения и малка инфраструктура в селските райони.“
Земеделският еврокомисар посочи още, че ДЧ разполагат с
голяма свобода на гъвкавост за бързо адаптиране на ПРСР с цел
смекчаване на въздействието на кризата чрез въвеждането на
нови мерки в рпограмите или прехвърлянето на средства между
вече програмирани мерки. Той увери министрите, че Комисията
ще бъде бърза и гъвкава при оценяване на предложенията на
ДЧ, насочени към намаляване на кризата. В заключение
Войчеховски каза, че „Комисията е готова да приеме, по
изключение и само с оглед на особените обстоятелства, ДЧ да
преразгледат своето решение относно гъвкавостта между
стълбовете”.

Министърът на земеделието и храните на Хърватия Мария
Вучкович посочи, че всички страни членки приветстваха
предложените от ЕК мерки в подкрепа на фермерите и заяви:
„Винаги е имало разлики между държавите членки и те
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проличават силно в кризисни моменти. Вярвам обаче, че
всички ние държим пазарът в ЕС да остане отворен и
процесите в него да останат открити и прозрачни. В тази
криза всяка страна има специфични трудности и се налага по
различен начин да се справя с тях. Трябва да работим заедно,
координирано и да бъдем лоялни към Общата селскостопанска
политика, която отбелязва 60-та си годишнина. Смятам, че
всяка държава членка ще избере това, което е най-необходимо
за нея“
По време на видеоконферентна среща на министрите на
земеделието на ЕК, министър Десислава Танева заяви, че
България също иска увеличение на бюджета на хоризонталната
мярка COVID-19 с повече от 1 %, като подкрепя предложението
на други страни-членки. Тя допълни, че чрез извънредната мярка
страната ни може да подкрепи най-пострадалите в земеделския
сектор след приключване на реколтната година и анализ. Танева
изтъкна: „Поради тази причина нашето огромно очакване е
бързото приключване на процедурата за промяна на
регламента и възможността да програмираме мярка COVID19“.
Министрите направиха равносметка за развитието, свързано с
кризата COVID-19 в секторите на рибарството и аквакултурата
след последната им неформална среща. Те също така
предоставиха информация за прилагането на настоящите
европейски програми за морски и риболовен фонд (ЕФМДР) и
засегнаха новоприетия регламент за изменение на регламента
за ЕФМДР и регламента за общата организация на пазарите.
Източник: ruralnet.bg

Евродепутати настояват да спре
несправедливото
разпределение на директните
плащания между страните
членки
Членове

на
Европейския
парламент призовават
да
се
спре
несправедливото
разпределение
на
директните плащания
за
земеделските
стопани, в зависимост
от страната им на
пребиваване. В писмо до Комисията, Съветa и своите колеги в
Европейския парламент, авторите на писмото подчертават, че по
време на кризата от коронавируса е още по-важно да се изравнят
директните плащания, за да се гарантира лоялна конкуренция и
да се предотврати изчезването на стопанства в много региони на
Европейския съюз. Селското стопанство е сред най-уязвимите
сектори в ЕС, поради което е подкрепено чрез втория по
големина бюджет на ЕС за Общата селскостопанска политика
(ОСП).
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Справедлив жизнен стандарт
ОСП изпълнява няколко основни цели, определени в Договора
за функциониране на Европейския съюз и по-специално
увеличаване на производството на храни в целия ЕС,
стабилизиране на пазарите и най-важното, осигуряване на
справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност.
С последните разширявания на Европейския съюз, така
наречените „нови“ държави-членки се присъединиха към общия
европейски пазар и се ангажираха със същото високо ниво на
производство, хуманно отношение към животните и екологични
стандарти като „старите“ държави-членки, с ясен ангажимент от
ЕС за постигане на подобни условия на земеделие за всички
земеделски стопани в ЕС след преходен период с ограничена
продължителност.
Преходният период продължава
За съжаление „преходният“ период, който трябваше да
приключи през 2013 г., се превърна в „постоянен“. Сегашната
ОСП не е в състояние да постигне целите си, няма справедливост
относно нивото на субсидиите, получавани от земеделските
стопани в „новите“ държави-членки. Докато в ЕС остават „равни“
и „по-равни“ фермери, най-нуждаещите се земеделски стопани
в „новите“ държави-членки ще се откажат от земеделие и ще
изоставят селските райони. Натоварени с концепцията за
„повече равни между равни“, авторите на писмото призовават
Комисията, Съвета и колегите в Европейския парламент да

прекратят смущаващата дискриминация, за да се осигури равно
третиране на всички европейски земеделски стопани и да се
гарантира спазването на Договора за функциониране на
Европейския съюз.
Източник: Агрозона

Земеделските министри искат
повече пари срещу COVID-19
Страната ни е готова да предложи два обективни критерия за
програмирането на хоризонталната мярка
„България също иска увеличение на бюджета на хоризонталната
мярка COVID-19 с повече от 1 %, като подкрепя предложението
на други страничленки”.
Това
заяви
министърът на
земеделието,
храните и горите
Десислава
Танева по време
на
видеоконферентна среща на министрите на земеделието на ЕК.
Тя допълни, че чрез извънредната мярка страната ни може да
подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след
7

приключване на реколтната година и анализ. „Поради тази
причина нашето огромно очакване е бързото приключване на
процедурата за промяна на регламента и възможността да
програмираме мярка COVID-19“, изтъкна българският министър.
Тя подчерта, че към момента в България се прилагат мерки за
стимулиране на преработвателните предприятия за изкупуване
на вече реколтиращата се земеделска продукция. Министър
Танева поясни, че страната ни е готова да предложи два
обективни критерия за програмирането на мярка COVID-19.

благодарност към ЕК относно предложениято на България да се
подпомогнат операторите в сектора. „Съгласно действащите в
момента
правила
в
България
остава
изключен
дребномащабният крайбрежен риболов. Условието за 120 дни
риболов през последните две години ограничава таргета на
подкрепа. Това е и причината страната ни да поиска да няма
подобно ограничение, за да можем да подкрепим и още
засегнати от кризата” каза още Десислава Танева.
Източник: Агрозона

Десислава Танева благодари на ЕК за всички предприети мерки
и бързи действия, включително и за успешното приключване и
одобрение на шестата нотификация на Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г. По думите й, всяка страначленка има едни и същи проблеми, но различни възможности за
тяхното решаване. „Очакваме ефект от всички предприети
мерки, които да доведат до обща подкрепа на земеделските
стопани, за да преодолеят кризата“, каза още тя.
Българският министър заяви също, че България подкрепя
предложението и за допълнителна подкрепа в секторите
„Животновъдство“ и „Мляко“. Тя предложи допълнителни
мерки за подкрепа директно на производители в сектор
„Плодове и зеленчуци“. Министърът подчерта, че в лозаровинарския сектор също имаме намерения и готовност да
предоставим средства на гроздопроизводителите и ще
настояваме за предложението си да бъде програмирана
подобна мярка на Covid-19 и в тази Програма.
По отношение на сектор „Рибарство и аквакултури“, който също
е сред засегнатите от пандемията, министър Танева изказа
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У НАС ↓
Правителството одобри
позицията на България за
прилагане на мярка COVID-19 в
земеделието
Правителството прие позицията на България за предстоящото
участие във видеоконферентна среща на високо равнище на
министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки
на ЕС, която ще се проведе на 13 май 2020 г. Очаква се
министрите да дискутират въздействието на пандемията COVID19 върху селскостопанския и риболовния сектор. Членовете на
Комисията ще предоставят информация за мерките, които се
предприемат и
подготвят
на
равнище ЕС.
България счита,
че
е
от
изключителна
важност
страните
да
разполагат
с
максимална

гъвкавост при структурирането на своите инструменти, според
конкретните си нужди и потребности. Всяка страна трябва да
може да избере ефективните мерки за нейната структура на
селското стопанство и проблеми, без да се нарушава балансът на
подпомагането и без да се допуска свръхкомпенсиране.
ЕК ще представи изменение относно предоставянето на
извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на пандемията
от COVID-19, която е по инициатива на България. Страната ни
счита, че окончателният текст на мярката следва да
удовлетворява държавите-членки с гаранции за реален бюджет,
обективни критерии и недопускане на дисбаланси.
В сектора на млякото трябва да се предвиди пазарна схема за
временно намаляване на доставките с компенсиране на
фермерите, които решат да участват. Според страната ни,
финансирането би могло да се извърши чрез преразпределение
на бюджета за пазарни мерки на ЕС за 2020 г. В лозаровинарския сектор България предлага да бъде създадена
извънредна мярка COVID-19 в рамките на националните лозаровинарски програми. Целта е да се подпомогнат най-силно
засегнатите гроздопроизводители за облекчаване на пазарните
и икономически последици.
По отношение на сектора на рибарството, приетите изменения
относно временното преустановяване на риболовни дейности са
недостатъчни за облекчаване на изискването за извършване на
риболовни дейности в морето, смятат министрите. Тази
разпоредба поставя ограничения за риболова в условията на
COVID-19, предвид сезонния характер на Черно море и прави
мярката неефективна за подпомагане на българските рибари и
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собственици на риболовни кораби. Дейностите, които найадекватно биха отговорили на потребностите на сектора, са
осигуряването на компенсации за временно преустановяване на
риболовните
дейности,
както
и
компенсации
за
производителите
на аквакултури
и
преработвателни
предприятия.
Източник: Агрозона

Отпускат се 1 милион лева за
реализацията на български
череши
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 1 млн. лв.
по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата
от български череши през предстоящата изкупна кампания.
Финансова
подкрепа
ще
получат
преработвателните
предприятия, като субсидията покрива част от разходите,
свързани с изкупуването, транспорта и преработката на
реколтата тази година. Помощта е част от мерките, които се
въвеждат от държавата като облекчения за земеделските
стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).
На финансиране имат право всички предприятия, които завишат
обема на изкупените добиви от стопаните спрямо предходната
година. Подкрепата е до 50 лв. на тон за предприятията, които са
завишили изкупните количества с 30% спрямо обемите си от
2019 г., които следва да са били над 20 тона.

За да получат средства по държавната помощ, е необходимо
предприятията да отчетат с фактури закупените количества
български
череши
пред
ДФ
„Земеделие“.
Добивите
следва да са
произведени от
земеделските
стопани, които
са участвали по
схемата
за
обвързано
подпомагане за Кампания 2019 и са били допустими за
подпомагане. Другите изисквания към преработвателите е да са
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в
публичния регистър на БАБХ.
Площите с череши в България растат през последните години и
вероятно ще надхвърлят 14 000 хектара през 2020 г. По данни на
агростатистиката през 2019 г. страната е произвела близо 55 000
тона череши.
Допълнителните стимули по схемата, които се предоставят
на преработвателите имат за цел да обезпечат изкупната
черешова кампания тази година и да намалят риска от
финансови загуби за стопаните. Предстои да бъдат изготвени
указания за предоставяне на помощта.
Източник: МЗХГ
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Фонд „Земеделие“ ще
кредитира одобрени проекти
по Пчеларската програма при
3% лихва

Възможността за кредитиране ще позволи на пчеларите да
получат предварително финансов ресурс за реализиране на
одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за
закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки,
ветеринарно-медицински препарати, както и за закупуване на
пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно
пчеларство.
Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на
средствата по НПП. Максималният размер на отпусканите
средства е до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна
финансова помощ. За първи път през настоящата година отпада
еднократната такса за обработка и управление, която беше 0,5 %
от размера на кредита. Погасяването на заема се осъществява
чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата.
Днес Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди
годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда
кредити за 2020 година.
Източник: Агрозона

За поредна година кандидатите с одобрени проекти по
Националната програма по пчеларство (НПП) могат да
кандидатстват за кредити, отпуснати пряко от ДФ „Земеделие“.
Със свое решение Управителният съвет на ДФЗ утвърди
условията, при които бенефициерите по НПП 2020-2022 г. ще
имат възможност да реализират проектите си чрез кредит.
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Очакван старт през юни на
приемите по подмерки 4.1 и
5.2 на ПРСР 2014-2020
През месец юни предстои да бъде

отворен целеви прием за сектор
„животновъдство“ по подмярка 4.1.
„Инвестиции
в
земеделски
стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. с
бюджет около 30 млн. евро, а в края
на месец юни се очаква да стартира
друга нова подмярка 5.2 „Инвестиции
за възстановяване на потенциала на
земеделските
земи
и
на
селскостопанския
производствен
потенциал, нарушени от природни
бедствия,
неблагоприятни
климатични явления и катастрофични
събития“ с бюджет близо 8 млн. евро.
Това става ясно от прессъобщението на МЗХГ, отразяващо
проведената на 8 май 2020 г. видеоконферентна среща на
министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева,
Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка
на риска по хранителната верига и представители на
свиневъдния бранш у нас.

Министър Десислава Танева изтъкна необходимостта от
полагане на максимални усилия от всички, за да се предотврати
възникване на нови огнища на АЧС тази година. „През тази
година по ПРСР секторът ще бъде подпомогнат с близо 70 млн.
евро Към момента статистиката от другите страни
относно разпространението на болестта не е много
оптимистична. В началото на годината в България бяха
регистрирани нови две големи огнища на АЧС“, припомни
земеделският министър.
Източник: ruralnet.bg

От понеделник стартира прием
по временна помощ за частно
складиране на някои видове
сирена
Държавен фонд „Земеделие“ ще стартира прием на временна
извънредна схема за помощ за частно складиране на някои
сирена от понеделник (11.05.2020г). Със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите Десислава Танева помощта ще
се прилага само по отношение на произвеждани в страната
сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт
сирене, съгласно Наредбата за специфичните изисквания към
млечните продукти. Мярката се отнася за сирена, които са
подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на
зреене. Тя е част от приетия пакет мерки от Европейската
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Комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за
преодоляване на кризата с COVID 19.
Максималното
количество продукти
предмет
на
подпомагане
по
схемата е 100 000
тона,
като
разпределението му
между държавите
членки е според
обема на тяхното
производство.
За
България е определен таван от 889 тона. Срокът за подаване на
заявленията е до 30 юни 2020 г. По схемата ще се кандидатства
за продукти, които вече са поставени на склад. Минималното
количество за всяко заявление е 0,5 тона. Размерът на помощта
е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40
евро/т на ден за складиране по договор. Помощта може да се
отпусне само, ако договореният период на складиране е между
60 и 180 дни.
Държавен фонд "Земеделие" трябва да
прекрати
сключването на договори за частно складиране на сирена, когато
общото количество сирена, за което е приложена мярката,
достигне 889 тона. Ако последният оператор, с който се сключва
договор е заявил количество, с което се надхвърля посоченият
лимит, договорът ще се сключи за количество в рамките му.
Източник: ДФЗ- РА

Министър Танева:
Гроздопроизводителите ще
бъдат подпомогнати с 1 млн.
лв.
Гроздопроизводителите ще бъдат подпомогнати с 1 млн. лв. по
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2019 – 2023 г. Това съобщи още на брифинг в
Министерски съвет министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева. Тя поясни, че е предвидено
извънредно прилагане на мярка „Събиране на реколтата на
зелено“.
„Максималната помощ,
която
гроздопоизводителите
могат да получат е 303
лв. на дка, като тази
сума обезщетява
загубата на приходи от
обичаен добив на
винено грозде. Обирането на гроздовете, преди да са узрели и
получаването на практика на нулев добив от съответната площ,
намалява рискът засегнатите от кризата гроздопроизводители
да се окажат в неизгодна пазарна позиция“, обясни още Танева.
Финансовата помощ ще компенсира тези загуби и ще осигури
доход, който да гарантира на гроздопроизводителите
икономическа жизнеспособност занапред.
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По отношение на сезонните работници за прибиране на
реколтата, земеделският министър заяви, че производителите
ще могат да наемат безработни лица, които получават
обезщетение за безработица и такива, които взимат социални
помощи. „Това ще може да става с договор за определена работа
по прибиране на реколтата и за повече от един ден, за да им
платят според договореното. По този начин безработните няма
да изгубят правото си на обезщетение‘, поясни Танева. Тя
призова стопаните да заявяват необходимост от работници в
Бюрата по труда.
Относно очакванията за зърнената реколта, Десислава Танева
съобщи, че Областните дирекции „Земеделие“ в страната
извършват обследвания на площите „Има данни за 100 %
пропаднали площи вследствие на суша, особено в
Североизточна България. В общ план и проценти това няма да
окаже влияние върху баланса на страната като нетен износител.
Ние запазваме позиция като износител на значителни
количества зърна , които пак ще бъдат налични за износ“, каза
още тя и припомни, че страната ни има достатъчно зърнени
запаси, за да бъде гарантирано продовлствието. По думите й, за
тази година ще отчетем високи стойности на износ на пшеница и
на слънчоглед.
Източник: МЗХГ

Депутатите с нов доклад на
Законопроекта за управление
на агрохранителната верига

Комисията по земеделието и храните разгледа и гласува нов
проект на доклад за второ гласуване на Законопроекта за
управление на агрохранителната верига по време на
заседанието си днес. Краткото заседание бе водено днес от
председателя на комисията по земеделие Мария Белова в
присъствието на зам. министърът на земеделието, храните и
горите Янко Иванов. В гласуването се включиха 18 народни
представители. Освен това депутатите упълномощиха
председателят да Комисията да оттегли внесения през февруари
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в деловодството на Народното събрание доклад на
Законопроекта за управление на агрохранителната верига за
второ гласуване.
Зам. министър Иванов подчерта нуждата от създаване на
оперативни планове. „Кризата ни показа много неща, които
може да се подобрят. Трябва да бъдат създадени рамкови
планове, указващи подхода в определени ситуации,
методологията и стъпките, които трябва да следваме, за да се
справим с възникналите затруднения“, коментира още той.

Министър Танева: Няма квоти
за веригите, нищо не
ограничаваме

Законопроектът установява единна законодателна рамка, която
регламентира конкретно компетентните органи, които
провеждат политиката в тази област, органите, които
осъществяват официалния контрол върху елементите на
агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на
риска по агрохранителната верига. В него са включени са
мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по
агрохранителната верига и финансирането на дейности,
свързани с официалния контрол по агрохранителната верига.
Новият закон се приема заради факта, че досега отделните
елементи на агрохранителната верига бяха регламентирани
поотделно в няколко документа..
Източник: Агрозона

Постановлението, касаещо големите търгорвски вериги не
съдържа каквито и да било дискриминационни условия спрямо
която и да е категория храни в обекта. Това каза по повод
писмото на ЕК във връзка с „дискриминационни мерки“,
налагани на търговците на дребно земеделският министър
Десислава Танева. България ще отговори обосновано в
необходимия срок и ще защитава тезата си в дух на
конструктивност, солидарност, коментира Танева пред БНТ.
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Квоти няма – има само принцип за възможност за достъп на
местните производители. В члена, касаещ млечните храни има
спорни моменти, каза Танева и допълни, че за това той е
комуникиран с всички заинтересовани страни и в момента е в
процедура на промяна текстът, изискващ млечните храни да са
от 100% сурово мляко. Но дори и в този си вид той касае само
артикули, които са традиционни български и квотата е само за
тях. Това е абсолютно национална регулация, каза министърът.
Процедурата срещу България е започната след изпратено сигнал
до
ЕК,
посочващ
че
постановлението
съдържа
дискриминационни условия. „Първото писмо, което дойде от
ЕК посочваше, че сме забранили вноса на продукти. Не, няма
никакво ограничение, нищо не сме забранили, нито сме
поставяли квоти“, каза Танева.
„Винаги сме имали много добра комуникация с ЕК. Постигнахме
много важни за нас успехи, които ще ни позволят да продължим
подкрепата на Преходната национална помощ. Получихме 6-а
нотификация за прехвърлянето на 40 млн. евро за мярка 11 и
вярвам, че в същия дух на много ясно и агрументирано
отстояване на позицията ще постигнем резултат“.
Източник: Агрозона
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