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БРЮКСЕЛ↓
15 милиарда € повече за
политиката за развитие на
селските райони предложи ЕК

за мащабен план за възстановяване. ЕК предложи да бъде
създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието
NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен, модерен и
преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи
също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще
определи приоритети сред действията, необходими, за да се
даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната
устойчивост.
Бюджетът за ОСП в новопредложената Многогодишна
финансова рамка на ЕС възлиза на 348,3 млрд. € , от които 258,3
млрд. € за Първи стълб и 90 млрд. € за Втори стълб.
Новото предложение на ЕК обаче все още представлява
намаление с около 10% в сравнение с разходите на ЕЗФРСР за
текущия програмен период.
„Нашата позиция не се е променила: ние настояваме, че
бюджетът за селскостопанската политика на ЕС след 2020 г.
по никакъв начин не трябва да бъде по-малък от сегашния“,
каза председателят на комисията по земеделие на Европейския
парламент- Норберт Линс, цитиран от euractiv.com.

„Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони с 15 милиарда евро, за да се подпомогне на
селските райони да извършат необходимите структурни
промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане
на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за
биологично разнообразие и така наречената стратегия „Oт
фермата до трапезата“.

Представената миналата седмица от ЕК стратегия „Oт фермата
до трапезата“, е новата забележителна политика на ЕС в областта
на храните, съставена от 27 действия, които ще имат за цел
европейската хранителна система да стане глобален стандарт за
устойчивост.

Това се посочва е прессъобщението на Европейската комисия
(ЕК), отразяващо представеното на 27 май 2020 г. предложение

Постигането до юли месец на бързо политическо споразумение
относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода
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2021—2027 г. на равнището на Европейския съвет е необходимо,
за да се даде нова динамика на възстановяването и
предоставяне на ЕС мощен инструмент за съживяване на
икономиката, се посочва още в прессъобщението на ЕК.
Източник: ruralnet.bg

„Към устойчива хранителна
система“- независим експертен
доклад от научни съветници на
ЕК

Направете храната нещо повече от стока за потребителите,
призова група от водещи научни съветници в публикуван нов
независим експертен доклаклад „Към устойчива хранителна
система“ (ориг. англ. „Towards a Sustainable Food System“).
Отношението към храната трябва да бъде като към общо благо,
вместо към обикновена потребителска стока, като
устойчивостта трябва да бъде в основата на определяната
политика.
Такова е мнението на група от експерти – главни научни
съветници, изразено в доклада „Към устойчива хранителна
система“, на които е възложено от Европейската комисия (ЕК) да
изследват как системата може да бъде направена напълно
устойчива. Председател на групата е проф. Карина Кескитало
(преподавател по политически науки в департамента по
география към университета Umeå).
Докладът „Към устойчива хранителна система“ е публикуван на
20 май, като един от документите, придружаващи
публикуването на стратегията „От фермата до трапезата“.
Според научните съветници екологичната, социалната и
икономическата устойчивост трябва да бъде „централна цел на
всички политики, които имат отношение към храните“.
Експертите оспорват приетото всеобщо схващане на повечето
хора, които са част от системата за производство на храни, че
храната е средство за търговия, чиято стойност „се определя от
пазарната цена“. На храната се гледа като на стока и целта на
системата за производство на храни е да увеличи
производството (по-специално на храни, богати на калории),
„докато в същото време, се минимизират разходите“.
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Съветниците призовават за изготвяне на интегрирана стратегия
за производство на храни, като обясняват, че в момента „все още
е водещ подходът, при който отделните дирекции на ЕК
разглеждат поотделно различните компоненти за
производство на храни“. Разработването на стратегията и
политиката „трябва да започне от еднакъв набор балансирани
екологични, социални цели за устойчивост, което да промени
подхода в момента към политиките за храни“. Като пример за
тяхното разбиране, експертите казват, че „свръх консумацията
и недохранването не трябва да бъдат разглеждани от
политиците единствено от гледна точка на общественото
здраве“, а да се разглеждат също като „хранителен отпадък,
който застрашава околната среда“, както и като „форма на
хранителна несигурност“, придружена от икономически
проблем, „вследствие на спад в производителността“.

да се фокусира върху производителите на храни и
потребителите. Те се аргументират с това, че докато
производителите и потребители са най-големите групи от
участниците в цялата система на храните, в същото време те имат
изключително малко възможности за въздействие върху самата
политиката, въпреки че политиките са насочени предимно към
тях. Преработвателите и търговците на дребно оказват много
силно влияние върху решенията на производителите и
потребителите, което „налага по-голям фокус на политиките за
производство на храни върху тях “.
Източник: ruralnet.bg

Прилагането на цялостен подход би означавало „допълнителна
увереност, че инициативи или дейности, насочени към
устойчивото производство на храни в дадена област на
политиката, няма да противоречат или застрашат
инициативи или дейности, насочени към устойчиво
производство на храни в друга област на политиката“.
Вследствие на това, политиките, които имат отношение към
храните „биха били разработвани заедно, като се основават
на единна стратегия, която се базира на основата цел за
постигане на устойчивост“.
Експертите настояват също Комисията да „поеме водеща роля и
да подкрепи трансформацията на политиките за храните на
глобално, европейско, национално, регионално и местно ниво“.
Авторите на доклада подчертават, че е необходимо политиката
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У НАС ↓
Два варианта за подпомагане
на фермерите с 80%
пропаднали площи заради
сушата

съобщи по време на Консултативния съвет по зърното
земеделският министър Десислава Танева. Първият е да се
ползват средства, ако останат от бюджета, предвиден за
компенсиране на 100% пропадналите площи, тъй като данните
показват, че са по-малко от 2019 г. Коментарът на Танева е в
искане на бранша за евентуално подпомагане на фермерите
пострадали от климатичните условия.
Друга подкрепа през 2020 г. е сумата в размер на около 70 млн.
евро, които бяха нотифицирани към ЕК като трансфер от
бюджета за развитие на селските райони 2022-2027 към
Директни плащания. „Чакаме финалното одобрение на
нотификацията от ЕК, което ще увеличи пакета за директни
плащания с 9%”.
“Добрата новина за извънредната мярка по ПРСР COVID-19 е, че
от 2 дни промените вече вървят с бюджет за тази мярка от 2%
(така ще се разполага с около 100 млн. лв.), каквото бе и
първоначалното предложение. До края на юни се очаква
финалното решение за промени в регламента, за да може да се
програмира, каза Танева.
Източник: Агрозона

Има два варианта за финансиране на помощ за фермерите,
чиито площи са пропаднали на 80% вследствие на сушата. Това
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До 31 октомври земеделците
ще наемат безработни с
тримесечни трудови договори
От 26 май до 31 октомври
земеделските стопани и
тютюнопроизводителите
ще могат да сключват трети
вид трудов договор за
наемане
на
сезонни
работници в прибиране на реколтата, съобщиха от
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Заявяването ще става по електронен път чрез попълване на
образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно
безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
Това е третият вид трудов договор, създаден специално за
осигуряване на работна ръка в селското стопанство. Дейността
му е регламентирана с параграф 43 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравето от 13.05.2020 г. и ще е в сила
до 31.10.2020 г.
За сключените до 26 май 2020 г. договори земеделските
стопани и тютюнопроизводители са длъжни в срок до 29 май
2020 г. да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция

по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на
всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да
бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите
„Инспекция по труда“.
След 26 май 2020 г. фермерите могат да сключват трудови
договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само
след като получат образец с уникален идентификационен
номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови
договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
За наемане на работна ръка за прибиране на реколтата
земеделските стопани и тютюнопроизводители могат сключват
договори и за повече от един ден по параграф 49б от Закона за
мерките и действията в условията на извънредно положение,
гласувано с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за
преодоляване на последиците. Тяхното действие също е до
31.10.2020 г. И за двата вида договори за повече от един ден не
е необходимо предварително заплащане на осигурителни
вноски, като те могат да се сключват за 4, 6 и 8 часа.
Земеделците могат да продължат да използват и създадените
през 2015 г. с чл. 114а от Кодекса на труда т.нар. еднодневни
договори, които се сключват за един ден (8 часа) или за 4 часа и
които се предоставят след предварително платени осигурителни
вноски.
Наетите в селското стопанство, по силата на който и да е от трите
вида специални договори за краткотрайна сезонна
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селскостопанска работа, не губят право на социално
подпомагане и обезщетения за безработица и не се налага да
полагат общественополезен труд.
И трите вида договори се предоставят по електронен път през
Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда.
Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители,
които ще използват портала за пръв път 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.
Повече информация за използването на новия образец на
договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е
публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в
рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови
договори
по
чл.
114а“.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=82
При необходимост назначени по проект „Оптимизация и
иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори могат да съдействат
на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа
със софтуера. Указания за използването на Портала са
публикувани
и
в
сайта
на
проекта
http://innovation.gli.government.bg/, Дейност 10.

От началото на годината до момента са регистрирани над 73 000
еднодневни договори от 564 земеделски стопани, отглеждащи
предимно лозя, ябълки и лавандула. Още 66 земеделски стопани
са заявили 2 500 договори за повече от един ден за 29 500
човекодни за отработване, основно за прибиране на розовия
цвят.
Източник: Sinor.bg

До 29 май
картофопроизводителите
отчитат разходите си за борба с
телените червеи
В петък – 29 май 2020 г. изтича срокът, в който земеделските
стопани трябва да представят отчетни документи за
извършените дейности по третиране на картофените
насаждения, напомнят от Държавен фонд „Земеделие“.
Документи се приемат в областните дирекции на ДФ
„Земеделие“. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 22
юни 2020 г. Кандидатстването по схемата тази кодина се
осъществяваше от 9 март до 15 май 2020 г. Тя е предназначена
за малки и средни предприятия – земеделски стопани, които
отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. Утвърденият от
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ финансов ресурс по
схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите
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на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по
„Национална програма от мерки за контрол на почвени
неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“ е в
размер на 1,8 млн. лева за 2020 г.

По
схемата
ще
се
компенсират направените
разходи само за тези
препарати,
които
са
разрешени в Р.България за
химичен
контрол
на
почвени вредители по
картофите от сем. Телени
червеи
(Elateridae).
Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна
защита, като се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от
размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не
повече от 850 лв./ха, с включен ДДС. За подпомагане се приемат
разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след
подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността
по контрол на вредителите да е започнала, подчертават от Фонда.
Източник: Агрозона

До 1 юни е общественото
обсъждане по проект на
насоки по подмярка 16.4 на
ПРСР 2014-2020
Управляващият орган (УO) на ПРСР 2014-2020 публикува за
обществено обсъждане ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по
процедурa чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за
хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците
във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР
2014 – 2020.
В срок до 1 юни 2020 г. на електронна поща:
rdd@mzh.government.bg могат да се изпращат писмени
предложения и коментари по публикуваните документи.
Подмярка 16.4 осигурява подкрепа за хоризонтално и
вертикално сътрудничество между участниците във веригата за
доставки и местните пазари, както и за популяризиране на
дейностите в местен контекст, свързани с развитието на къси
вериги за доставки и местни пазари. Подмярката подкрепя
популяризиране на дейностите, когато това се отнася до
въпросната верига за къси доставки или местния пазар в цялост,
а не за ограничен брой отделни продукти, предлагани от нея.
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за колективни
проекти за сътрудничество.
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ДОПУСТИМИ кандидати
По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват
колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката
като:



Обединение за къса верига на доставки или
Обединение за местен пазар.

Кандидатите са юридически лица, регистрирани по Търговския
закон. За целите на подмярката се определят като „Обединение
за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име
или „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно
име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при
дейностите за популяризиране.
Юридическите лица, участващи в обединенията, както и
обединенията трябва да отговарят на определението за микро,
малко или средно предприятие, съгласно Закона за малки и
средни предприятия.
Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в
обединението за къса верига на доставки или в обединението
за местен пазар!
Задължително е участието на земеделски стопанин!

Какво е „къса верига на доставки“?
Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой
икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат

и посветени на местното икономическо развитие и близките
териториални и социални отношения между производители,
преработватели и потребители. Подпомагането по подмярката
обхваща само къси вериги на доставки, които включват не
повече от един посредник между земеделския стопанин и
потребителя.

Какво е „местни пазари“?
„Местни пазари“ означава
пазари в радиус от 75 км от
стопанството на произход на
продукта, в който радиус
трябва да се осъществяват,
както преработката, така и продажбата му на крайния
потребител.
ФИНАНСОВА помощ
 15 646 400 лв. е общият размер на безвъзмездната
финансова помощ (БФП) по настоящата процедура.
 391 160 лв. е максималният размер на БФП за един
проект.
 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек.
Процент на съфинансиране: максималният размер на БФП е 50 %
от общите допустими разходи за изпълнение на проектното
предложение.
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КРИТЕРИИ за подбор на проекти
Критериите за избор на проектните предложения ще се базират
на следните принципи и характеристики:






Оценка на териториалния обхват на проекта: приоритет
ще се дава на проекти, които се изпълняват в планински
райони;
Оценка на участниците в проекта: приоритет ще се дава
на проекти, в които са включени малки земеделски
стопанства с икономически размер между 2000 и 7999
евро СПО; на признати групи или организации на
производители и проекти, представени от обединения с
включени по-голям брой земеделски стопани;
Оценка на видовете продукти, включени в обхвата на
сътрудничеството: приоритет ще се дава на проекти,
които са за секторите производство или преработка на
плодове и зеленчуци и/или производство и преработка
на продукти от животински произход.

Минимален брой точки за подпомагане на проекти по
критериите за подбор – 10 точки.
Кандидатстване
Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен
път чрез Информационната система за управление и
наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg
Източник: ruralnet.bg
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
MOVE Week Пловдив

С различни безплатни спортни събития европейската инициатива дава
възможност на всеки да намери най-подходящата физическа
активност. В програмата са включени йога, бойни изкуства,
функционални тренировки, пилатес, канго джъмпс, зумба,
паневритмия, семейни игри и състезания, класически балет и модерни
танци, забавни игри за цялото семейство.

Кога: 25- 31 май
Къде: Градина Цар Симеон, Пловдив

Югозападен международен
фолклорен фестивал „Мир на
Балканите“ – гр. Дупница

Издание 2020 на Югозападен международен фолклорен фестивал
„Мир на Балканите“ се провежда в края на май в .Дупница. Това е
първият международен фолклорен фестивал, който от 2003 г. става
регионален.
Фестивалът е четиридневен и се провежда под егидата на НК на
Юнеско за България и Министерството на културата. Няма конкурсен
характер, нито такса за участие. Концертите са вечерни с
професионално осветление и озвучаване.

Кога: 28- 31 май
Къде: гр. Дупница
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Международен фолклорен
фестивал „Мома пее, гора се
люлее” – гр. Сапарева баня
Международният фолклорен
фестивал под надслов „Мома
пее, гора се люлее“ ще се
проведе за поредна година в
рамките на Общинските
празници на Сапарева баня.
Самодейни състави от България и Македония ще се надпяват и
надиграват в продължение на три дни в края на май.
Международният фолклорен фестивал се организира от
Община Сапарева баня и НЧ „От извора – 2013“.
Кога: 29- 31 май
Къде: гр. Сапарева баня

Празник на Розата, Карлово

На 30 май се провежда Празникът на розата в Карлово, който събира
десетки гости от страната и чужбина. Фестивалът ще започне с
ритуала Розобер, където младежи и девойки в народни носии ще
демонстрират беритбата на розовите цветове. След което с
тържествена церемония по традиция, миналогодишната Царица ще
връчи короната на Царицата на розата 2019г. Тя ще бъде основно
действащо лице на празника, която ще посрещнат с много народни
песни и хора. С масово шествие Царицата ще поведе празникът и
гостите му в центъра на града.

Кога: 30 май
Къде: гр. Карлово
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