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БРЮКСЕЛ↓
Държавните ръководители на
ЕС ще обсъдят новата
многогодишна финансова
рамка
Държавните
ръководители
на
ЕС
ще
обсъдят
по
време
на

видеоконференция в петък, 19 юни, преработеното
предложение за Многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР)
за 2021-2027 г. и Планът за възстановяване след Covid-19. На 27
май 2020 г. ЕК представи предложение за финансиране на ЕС от
две части. То включва актуализирано предложение за
Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., възлизащо

на 1,1 трилиона евро по цени за 2018 г., в сравнение с 1,227
трилиона евро в предложението на ЕК от май 2018 г. и нов
Европейски инструмент за възстановяване, съкратено
„Следващо поколение ЕС“ (англ. “Next Generation EU”) от 750
милиарда евро. Общият бюджет на ЕС ще бъде 1,85 трилиона
евро.
След проведени консултации, председателят на Европейския
съвет Чарлз Мишел ще свика Европейски съвет чрез
видеоконфернтна връзка на 19 юни, потвърди неговият
говорител чрез Twitter. На 3 юни предложенията относно МФР и
Планът за възстановяване след Covid-19 бяха обсъдени на
равнище на посланиците на държавите членки в ЕС (Корепер).
Повечето национални делегации настояха за необходимост от
постигане на споразумение по тези досиета преди лятната
ваканция. Някои страни от така наречените „приятели на
сближаването“ отново изразиха възражението си срещу
намаляване на бюджетните кредити, посветени на политиката за
социално-икономическо сближаване. В рамките на групата на
„пестеливите четири страни“, Холандия и Австрия повториха
своето предпочитание за заеми за държавите, като част от плана
за възстановяване, а не за безвъзмездни средства. Те повторно
изразиха своята позицията, че подкрепят за МФР не повече от 1%
от Брутния национален доход на ЕС.
Много делегации повдигнаха въпроса за начина на
разпределение на средствата чрез инструмента за
възстановяване, включително за секторите и периода на
погасяване. Германия поиска по-кратък период от предвидения
от Комисията (между 2028 и 2058 г.). Предложенията, които ще
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бъдат обсъждани постоянно в Корепер, ще бъдат в дневния ред
на Съвета по общи въпроси на ЕС на 16 юни, предадоха от
Министерство на земеделието, храните и горите.
Източник: Агрозона

ЕК започна консултация по
търговската политика на Съюза
Европейската
комисия
ще
направи основен
преглед
на
търговската
политика
на
Европейския съюз.
Първата стъпка е
започналата обществена консултация, с която се търси мнението
на
Европейския
парламент,
държавите
членки,
заинтересованите страни и гражданското общество. Целта на
Комисията е да изгради консенсус за нова средносрочна
ориентация за търговската политика на ЕС в отговор на новите
глобални предизвикателства и въз основа на поуките, извлечени
от кризата, породена от коронавируса.

Един силен Европейски съюз се нуждае от силна търговска и
инвестиционна политика, която да бъде в подкрепа на
икономическото възстановяване, създаването на качествени
работни места, защитата на европейските предприятия от
нелоялни вътрешни и чуждестранни практики и гарантирането
на съгласуваност с по-широките приоритети в областта на
устойчивото развитие, изменението на климата, цифровата
икономика и сигурността.
Резултатите от тази консултация ще послужат като основа при
изготвянето на съобщение, което ще бъде публикувано към края
на годината. Окончателният преглед ще бъде резултат от
прозрачен и приобщаващ процес, който ще включва обществена
онлайн консултация, обсъждания с Европейския парламент и
държавите членки, както и работа със съответните
заинтересовани страни и представители на гражданското
общество.

Източник: Агрозона
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„От фермата до трапезата“ ще
насърчава здравословното
хранене и устойчивото
потребление
Първата законодателна рамка за устойчиви хранителни
системи се очаква да бъде внесена до края на 2023 г.
В стратегията „От фермата до трапезата“ ще има мерки за
насърчаване на
здравословното
хранене
и
устойчиво
потребление,
ще
се
предприемат
действия
за
осигуряване на
по-добра
потребителска
информация, за
намаляване загубата на храни и отпадъци и насърчаване на
индустрията за увеличаване на наличността и достъпа до
здравословна, устойчива храна. Това каза еврокомисарят по
здравеопазването
Стела
Кириакидес
по
време
на
видеоконференция на високо ниво.

Стратегията „От фермата до трапезата“ е началото на процеса на
промяна на европейската хранителна система, по думите на
еврокомисар Кириакидес. Политиката включва 27 първоначални
действия обхванати в Плана за действие, както и измерими цели
за приоритетни области. Тя е „дългосрочна стратегическа визия
за прехода към устойчива хранителна верига и трансформиране
на начина, по който произвеждаме, разпространяваме и
консумираме храна”, допълни тя. Това ще превърне
хранителната система на ЕС в движеща сила за устойчивост в
световен мащаб.
Основни цели
Целта е селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост на ЕС да станат лидери за промяна в глобалния
преход. Еврокомисарят по здравеопазване припомни някои от
основните цели, които е планирано да бъдат постигнати до 2030
г., включително: 50% намаление на употребата и риска от
пестициди и продажбата на антимикробни средства, използвани
в селското стопанство и аквакултурите; 20% намаление на
използването на торове; и 25% от земеделските земи в ЕС да се
използват за биологично земеделие.
Очаква се първата досега законодателна рамка за устойчиви
хранителни системи да бъде внесена до края на 2023 г.,
предадоха от Министерство на земеделието, храните и горите.
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По-добър достъп до дигитализация
Еврокомисарят по здравеопазването заяви, че пандемията
COVID-19 „е създала големи предизвикателства през последните
няколко месеца и подчерта, че Европа се нуждае от стабилни и
устойчиви системи. Тя посочи, че общите политики в областта на
селското стопанство и рибарството са основни инструменти за
подкрепа, но също така и за научни изследвания и иновации за
разработване на иновативни решения с повече от 10 милиарда
евро, предназначени за селскостопанската и хранителновкусовата област. Предвидено е средствата да бъдат използвани
също така за
Спанакът може да е опасен за малчуганите, ако е натъпкан с
пестициди.консултантски услуги и по-добър достъп до
дигитализация. По отношение на допустимите отклонения при
внос на пестициди, които са основна грижа за вносителите и
износителите, тя каза, че стратегията „определя как ЕС може да
работи в глобален мащаб при оформянето на нова програма за
устойчивост и да насърчава равни условия.
По-безопасни продукти за растителна защита
Комисията „ще вземе предвид екологичните аспекти, когато
оценява исканията за допустими отклонения при внос на
вещества, които вече не са одобрени в ЕС, като например
намаляването на опрашителите или натрупването на вещества,
които са устойчиви, био натрупващи и токсични.
„Искаме да насърчим постепенно преминаване към
използването на по-безопасни продукти за растителна защита“,

по думите на еврокомисаря по здравеопазване. Създателите на
политики са готови да преразгледат допустимите отклонения за
внос на вещества, които отговарят на „критериите за
намаляване“ и представляват високо ниво на риск за здравето
на човека, в съответствие с правилата на Световната търговска
организация и след оценка на риска.
Източник: Агрозона

ЕСП: „Биоразнообразието в
земеделските земи
продължава да намалява
въпреки приноса на ОСП“
„Инструментите на ЕС за развитие на селските райони имат
по-голям потенциал от директните плащания за поддържане
и подобряване на биологичното разнообразие. Най-подходящи
са мерките за агроекология и климат, следвани от
биологичното земеделие и плащанията по Натура 2000“
Това са само част от констатациите на одиторите на
Европейската сметна палата (ЕСП) в скоро публикуван
Специален
доклад
„Биологичното
разнообразие
в
земеделските земи продължава да намалява въпреки
приноса на ОСП“.
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Одитът на ЕСП oценява приноса от страна на Общата
селскостопанска политика (ОСП) за поддържането и
подобряването на биологичното разнообразие. ЕСП прави
проверка на усилията на ЕС за постигане на неговите цели в
областта на биологичното разнообразие до 2020 г. и дава
препоръки, които да бъдат използвани в текущата подготовка на
законодателството за ОСП за периода 2021—2027 г. и за
изпълнението на новата стратегия на ЕС за биологичното
разнообразие за периода след 2020 г.

„По-голямата част от финансирането по ОСП оказва слабо
положително
въздействие
върху
биологичното
разнообразие“

Констатации и оценки от одита на ЕСП

В доклада на ЕСП екпертите установяват, че: повечето директни
плащания не поддържат или не подобряват биологичното
разнообразие
в
земеделските
земи;
схемата за санкции при кръстосаното спазване няма ясно възде
йствие върху биологичното разнообразие в земеделските земи;
потенциалът на екологизирането за подобряване на
биологичното разнообразие не е достатъчно развит.

„Пропуски при изготвянето на стратегията на ЕС за
биологичното разнообразие, нейното съгласуване с ОСП и
мониторинга ѝ“

„Някои схеми за развитие на селските райони имат
потенциал за подобряване на биологичното разнообразие в
земеделските земи“

Одиторите на ЕСП констатират, че: в стратегията на ЕС за
биологичното
разнообразие
липсва прецизност
по отношение на
цел
3а,
а
свързаните с нея
показатели
показват слабости;
липсва стратегия на
ЕС за опазване на
генетичното
разнообразие; Комисията (ЕК) надценява изразходваните
средства за биологично разнообразие.

Одитът констатира, че: мерките в областта на агроекологията и
климата, „Натура 2000“ и биологичното земеделие имат найголям потенциал за поддържане и подобряване на
биологичното разнообразие в земеделските земи; при по-малко
строгите мерки за агроекология и климат има повисок процент
на участие; земеделските стопани с обработваеми култури са помалко склонни да се ангажират с мерки за агроекология и
климат, свързани с биологичното разнообразие; основаните на
резултати схеми имат положителен ефект, но са редки; малък
брой показатели за развитие на селските райони акцентират
върху резултатите, а много от тях не са актуализирани скоро.
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Препоръки на ЕСП към Европейската комисия
В заключителната част на доклада одиторите на ЕСП
препоръчват на ЕК:








Препоръка 1 — Подобряване на съгласуваността и
концепцията на стратегията на ЕС за биологичното
разнообразие за периода след 2020 г. и по-прецизно
проследяване на разходите
Препоръка 2— Засилване на приноса на преките
плащания за биологичното разнообразие в земеделските
земи
Препоръка 3— Увеличаване на приноса на развитието на
селските райони за биологичното разнообразие в
земеделските земи
Препоръка 4— Доказване на въздействието на мерките
на ОСП върху биологичното разнообразие в
земеделските земи

Специалният доклад на ЕСП е достъпен на български език и
с него можете да се запознаете ТУК!
ЕСП пояснява, че одитът включи: одитни посещения в 5 държави
членки с различен профил по отношение на биологичното
разнообразие, селското стопанство и ландшафта: Германия,
Ирландия, Полша, Кипър и Румъния; посещения на стопанства и
разговори със 78 земеделски стопани в 14 държави членки;
анкета сред националните и регионалните органи на други 9
държави членки/региона (в България е проведено проучване на
национално ниво); събеседвания със служители на 5 генерални

дирекции на ЕК („Земеделие и развитие на селските райони“,
„Околна среда“, Евростат, Съвместния изследователски център,
„Научни изследвания и иновации“) и Европейската агенция за
околна среда, представители на НПО (BirdLife Europe, COPACOGECA, IEEP Brussels, Eurogroup for Animals) и на национални и
регионални органи, организации на земеделските стопани и др.
Темата за биоразнообразието е разгледана от ЕСП и в други
специални доклади:








„Системата за контрол на биологичните продукти е
усъвършенствана, но някои предизвикателства остават“
Специален доклад на ЕСП_No 04 от 2019
„Необходими са повече усилия за осъществяване на
пълния потенциал на Мрежата НАТУРА 2000“ Специален
доклад на ЕСП No 1 от 2017
„Екологизирането- по-сложна схема за подпомагане на
доходите, която все още не е екологично ефективна“
Специален доклад на ЕСП No 21 от 2017
„Постигането на по-голяма ефективност и опростяване на
системата за кръстосано спазване продължава да бъде
предизвикателство“ Специален доклад на ЕСП No 26 от
2016

Източник: Ruralnet.bg
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Еврокомисията засилва
контрола върху фирми от трети
страни, инвестирали в ЕС
Европейската комисия прие Бяла книга, в която ще се анализират
нарушаващите конкуренцията последици, причинени от
чуждестранните субсидии в единния пазар, съобщиха от
пресцентъра на ЕК. Върви активни консултации сред
заинтересованите страни за подробните елементи, включващи
наблюденията чрез Бялата книга. Обществената консултация но
новия документ ще продължи до 23 септември, като въз основа
на проучванията Еврокомисията ще подготви съответните
законодателни предложения в тази област.
Субсидиите, предоставени от правителствата на държави извън
ЕС на дружества в Общността, изглежда имат все по-голямо
отрицателно въздействие върху конкуренцията на единния
пазар, но попадат извън контрола на държавната помощ на ЕС,
се посочва в мотивите за създаването на Бялата книга. Налице е
растящ брой случаи, в които чуждестранни субсидии изглежда
са улеснили придобиването на дружества от ЕС или са
деформирали инвестиционните решения, пазарните операции
или политиките на ценообразуване на придобитите дружества
или пък са изкривили търгове за обществени поръчки в ущърб
на несубсидираните дружества.
Съществуващите правила за търговска защита се отнасят само
за износа на стоки от трети държави, които са субсидирани и не

засягат
нарушенията,
причинени при
друг
вид
чуждестранни
субсдии,
поясняват от ЕК.
Когато
чуждестранните
субсидии са или
под формата на
финансови потоци, улесняващи придобиването на дружества от
ЕС, или подкрепят пряко дейността на дружество в ЕС, или пък
подпомагат участието в търгове за обществени поръчки, се
оказва, че съществуват празноти в регулирането. Ето защо в
Бялата книга се предлагат решения и се призовава за нови
инструменти за преодоляване на този регулаторен пропуск.
Субсидиите от държавите членки винаги са били предмет на
правилата на ЕС за държавната помощ, за да се избегнат
изкривявания. Субсидиите, предоставени от правителствата на
държави извън ЕС на дружества в ЕС, изглежда имат все поголямо отрицателно въздействие върху конкуренцията на
единния пазар, но попадат извън контрола на държавната
помощ на ЕС. Налице е растящ брой случаи, в които
чуждестранни субсидии изглежда са улеснили придобиването
на дружества от ЕС или са деформирали инвестиционните
решения, пазарните операции или политиките на
ценообразуване на своите бенефициери, или пък са изкривили
търгове за обществени поръчки в ущърб на несубсидираните
дружества.
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В Бялата книга се предлагат решения и се призовава за нови
инструменти за преодоляване на този регулаторен пропуск. В
този контекст тя предлага няколко подхода, наречени „модули“,
които имат за цел да се намери решение на нарушаващите
конкуренцията последици, причинени от чуждестранните
субсидии в единния пазар като цяло при придобиванията на
дружества от ЕС и по време на процедурите на ЕС за възлагане
на обществени поръчки. Тези модули могат да бъдат по-скоро
взаимно допълващи се, а не алтернативни. В Бялата книга се
излага и общ подход към чуждестранните субсидии в контекста
на финансирането от ЕС.
Въвежда се общ инструмент за улавяне на нарушаващите
конкуренцията последици от чуждестранните субсидии чрез
наблюдение на пазара, за да се обхванат всички възможни
пазарни ситуации, при които чуждестранни субсидии могат да
причинят нарушения на единния пазар.
В Бялата книга се предлага Еврокомисията да бъде
компетентният надзорен орган, извършващ надзора. В рамките
на първия модул надзорният орган би могъл да предприеме
действия във връзка с всяко указание или информация, че
дадено дружество в ЕС се ползва от чуждестранна субсидия. Ако
се установи наличие на чуждестранна субсидия, органът ще
наложи мерки за отстраняване на възможното изкривяващо
въздействие като например компенсационни плащания и
структурни или поведенчески мерки.
Той би могъл обаче да сметне, че субсидираната дейност или
инвестиция има положително въздействие, което надхвърля по

значение нарушаването, и да не продължи разследването („Тест
за интереса на ЕС“).
Чуждестранни субсидии, улесняващи придобиването на
дружества от ЕС („модул 2“)
Първият модул би могъл бъде допълнен с модул 2, който е
предназначен специално за справяне с нарушенията, причинени
от чуждестранни субсидии, улесняващи придобиването на
дружества от ЕС. Този модул има за цел да гарантира, че
чуждестранните субсидии не предоставят на своите получатели
несправедливи ползи, когато придобиват (дялове в) дружества
от ЕС, било пряко чрез обвързване на субсидия с дадено
придобиване, или косвено чрез фактическо увеличаване на
финансовата мощ на приобретателя.
В рамките на модул 2 дружествата, които се ползват от
финансова подкрепа от страна на правителство на държава
извън ЕС, ще трябва да уведомяват компетентния надзорен
орган за своите придобивания на дружества от ЕС, които
надхвърлят определен праг.
В Бялата книга се предлага Еврокомисията да бъде
компетентният надзорен орган. Сделките не могат да бъдат
приключени, докато разглеждането на Комисията все още е в
ход. Ако надзорният орган установи, че придобиването е
улеснено от чуждестранната субсидия и нарушава единния
пазар, той може да приеме ангажименти от уведомяващата
страна, които ефективно да отстранят нарушението или. В краен
случай може да забрани придобиването. В рамките на този
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модул Комисията би могла също така да прилага теста за интерес
на ЕС.
Чуждестранни субсидии в рамките на процедурите на ЕС за
възлагане на обществени поръчки („модул 3“) Чуждестранните
субсидии също биха могли да имат вредно въздействие върху
провеждането на процедурите на ЕС за възлагане на обществени
поръчки. Този въпрос е разгледан в модул 3.
Чуждестранните субсидии могат да позволят на участници в
търга да придобият нелоялно предимство, например като
представят оферти под пазарната цена, и дори под
производствената стойност, като така бъдат в състояние да
сключат договори за обществени поръчки, които в противен
случай не биха получили. В рамките на този модул в Бялата
книга се предлага механизъм, при който участниците в търга
трябва да уведомят възлагащия орган за финансовите средства,
получени от трети държави. След това компетентните възлагащи
и надзорни органи ще преценяват дали е налице чуждестранна
субсидия и дали тя е направила процедурата за възлагане на
обществена поръчка неравноправна. В този случай участникът в
търга ще бъде изключен от процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
Чуждестранни субсидии в контекста на финансиране от ЕС
В Бялата книга се посочват начини за решаването на въпроса с
чуждестранните субсидии в случай на заявления за финансова
подкрепа от ЕС. Всички икономически оператори следва да се
състезават на равни начала за финансиране от ЕС.
Чуждестранните субсидии обаче могат да изкривят този процес,

като предоставят на бенефициерите на такива субсидии подобра позиция за кандидатстване. В Бялата книга се предлагат
варианти за предотвратяване на това несправедливо
предимство. Наред с другото, в случай на финансиране, което се
разпределя чрез публични търгове или като безвъзмездни
средства, ще се прилага процедура, сходна на предвидената за
процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки.
Важно е също да се гарантира, че международните финансови
институции, които изпълняват проекти, подпомагани от бюджета
на ЕС, като ЕИБ или ЕБВР, следват идентичен подход към
чуждестранните субсидии.
След 23 септември 2020 г., когато приключат консултациите по
Бялата книга, Еврокомисията ще представи съответни
законодателни предложения за справяне с нарушаващите
конкуренцията последици от чуждестранните субсидии върху
единния пазар.
Източник: sinor.bg

ЕК: Фермерите ще бъдат
възнаградени за промяната в
методите на производство
Трябва да направим така, че фермерите да бъдат възнаградени
за това, че ще променят своите методи на производство и ще ги
направи по-устойчиви. Ето защо ЕК повиши бюджета на Втори
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стълб на Общата селскостопанска политика. Това каза Катрин
Жеслен-Ланел, зам.-директор на кабинета на еврокомисар Януш
Войчеховски, по време на Форума за бъдещето на земеделието
FFA2020, който се проведе онлайн в Брюксел и Берлин.
„Европейският съюз е пример за сигурност на прехраната. В
условията на кризата с коронавируса тази система за
производство и
доставки на храни
показа, че има
слабости, но и
силни страни. Във
всички части на ЕС
бяха
осигурени
доставките
и
продажбите
на
храни. В същото
време
ние
мислим как можем да подобрим своята автономност и да
намалим зависимостта от вноса на храни и фуражи, без да
вредим на околната среда“, каза тя.
„Всички ние трябва да осъзнаем, че в съвременния
взаимосвързан свят трябва да си сътрудничим, ако искаме да
имаме сигурност и устойчиво развитие“, подчерта Янес
Поточник, председател на FFA2020 и бивш еврокомисар. Цената
на качествените и устойчиво произведени храни е висока и тази
тежест не може да се поеме от хората с ниски доходи. Ето защо
е необходимо да се преструктурира системата за
възнаграждения така, че не само хората с добри доходи да имат

възможности да платят за добра храна, а и онези с по-малки
финансови възможности, каза още той.
Фермерите в Германия изпълняват по-строги изисквания за
качество и хуманно отношение в сравнение със стопаните в
Източна Европа, каза Геро Хокер, депутат във Федералния
парламент в Германия. Той изрази мнение, че са необходими
единни стандарти за производство на селскостопанска
продукция в целия ЕС, за да нямат усещането фермерите в едни
страни, че са натоварени с повече изисквания от своите колеги в
други държави.
„Бъдещето на нашите възможности да произвеждаме храна е
свързано с биоразнообразието. Ето защо трябва да положим
усилия да приложим за стратегията „От фермата до трапезата“.
В нея е заложено повишаване на биопроизводството и
намаляване на употребата на пестециди. Безспорно е, че имаме
нужда от тези цели, въпросът е с какви инструменти
разполагаме, за да ги постигнем“, категоричен бе Феликс Принц
Льовенщайн, председател на Съюз за окологично съобразно
производство на храни. Това, според него, е един от елементите
на устойчивото развитие на земеделието в бъдеще. Вторият е
промяната в навиците на потребителите на храни. „Найглупавото нещо, което можем да направим е, да произвеждаме
сега за сметка на бъдещето на новите поколения. Разбира се,
трябва също така да защитим своите фермери от евтиния внос“,
посочи още той.
Източник: Агрозона
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У НАС ↓
102 808 заявления за
подпомагане са подадени в
Кампанията по директни
плащания 2020 г.
102 808 заявления за
подпомагане
са
подадени
в
Кампанията
по
директни
плащания
2020 г. Земеделските
стопани можеха да
подават заявленията си, със санкция от 1% за всеки работен ден
закъснение, до 15 юни 2020 г.
Общо 62 451 са кандидатите по схемите и мерките за плащания
на площ. Подадени са заявления за 3 883 961 хектара земя. По
основната Схема за единно подпомагане на площ (СЕПП),
участие са заявили 57 822 земеделци, декларирали 3 841 704 ха
земя.

Напомняме, че за първа година земеделските стопани имаха
възможност да се подадат заявленията си за директни плащания
чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ
„Земеделие“. За кампания 2020 са подадени и заредени в ИСАК
2151 онлайн заявления, като очертаните парцели са 98 056 бр.
До момента, за стопанската 2019/2020 година, регистрираните и
пререгистрирани земеделски стопани са 79 990 броя. Срокът за
пререгистрацията им изтече на 15 юни 2020 г., но регистрацията
на нови земеделски стопани продължава до 30 септември 2020
г.
Източник: МЗХГ

Продължава изплащането на
субсидиите за хуманно
отношение към животните
ДФ „Земеделие“ преведе над 1,8 млн. лв. (1 809 128 лева) на 194
земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с
разплатените на 4 юни средства, общият размер на плащанията
по мярката достига близо 4,5 млн. лв. (4 477 423 лева) изплатени
на общо 441 земеделски стопани, съобщават от Фонда.
642 фермери са подали документи за подпомагане по мярката
за 2019 г. Финансовата помощ на останалите одобрени
кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички
проверки.
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Обработката на подадените заявления се извършва
децентрализирано – на регионално ниво. Земеделските стопани
– кандидати по мярка 14, могат да получат допълнителна
информация за проектите си в областните дирекции на фонда.

Мярка 14 има
за цел да
осигури
подобър здравен
статус
на
животните и
да
подобри
хигиената при
тяхното
отглеждане.
Субсидиите
следва
да
компенсират частично или изцяло земеделските стопани за
направените от тях допълнителни разходи, свързани с
отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и
ДПЖ).

Източник: Агрозона

Теренните проверки за
Кампания 2020 започват от
обвързаното подпомагане за
зеленчуци
От утре, 18 юни,
започват
теренните
проверки
по
подадените заявления
за директни плащания
за Кампания 2020.
Контролът стартира с
посещения на място
на декларираните площи по схемите за обвързано подпомагане
за зеленчуци. При проверките на място се измерва размера на
парцелите и се констатира наличието на заявените за
подпомогне култури. Установява се още и дали са спазени
минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират
получаването на добиви.
Припомняме, че през 2019 г. теренните проверки по схемите
за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци“ бяха
увеличени на 50%, вместо законово установените 5% от
заявените площи.
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След анализ на резултатите от извършените проверки през
2019 г. и спрямо подадените заявления за Kампания 2020, за
първите посещения на място са избрани заявления със следните
култури: домати - оранжерийно производство, пипер оранжерийно производство, краставици - оранжерийно
производство, домати на открито, пипер на открито, краставици
на открито, корнишони на открито, лук, чесън, картофи.
Ще се проверяват и кандидати с констатирани несъответствия
от миналата година, които за Кампания 2020 са заявили отново
схеми за обвързано подпомагане за зеленчуци.
ДФ „Земеделие“ - РА продължава да работи в режим на
активен контрол не само върху схемите за обвързано
подпомагане, но и по всички схеми, мерки и програми, които
администрира.
Източник: ДФЗ-РА

Премиерът Борисов: „За
България е важно
кохезионната и общата
селскостопанска политика да
бъдат запазени на нивата на
настоящото предложение“
Правителствената пресслужба съобщи, че в рамките на
проведеното на 17.06.2020 г. заседание на Министерски съвет
(МС) правителството одобри позицията на България за
участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се
проведе на 19 юни чрез видеоконферентна връзка.
На 19 юни държавните
и
правителствени
ръководители
на
държавите-членки (ДЧ)
на ЕС ще обсъдят
предложенията
на
Европейската комисия
(ЕК) за Многогодишна
финансова рамка за периода 2021-2027 г. (МФР 2021-2027) и
Плана за възстановяване на Европа, който ЕК предложи
официално на 27 май. От пресслужбата на МС съобщават, че
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България оценява предложението на ЕК за Европейски
инструмент за възстановяване като добра основа за водене на
преговори, тъй като то отразява основните принципи за
амбициозен, фокусиран и временен инструмент.

въпросите на миграцията и сигурността, което съвпада
с разбирането му за ключовото значение на опазването на
външните граници на ЕС.
Източник: Ruralnet.bg

Правителствената пресслужба информира, че по инициатива на
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел вчера е
проведен телефонен разговор с министър-председателя Бойко
Борисов относно предстоящата на 19 юни видеоконферентната
среща на европейските лидери. В разговора премиерът
отбелязал, че счита предложението на ЕК за много балансирано,
особено като се има предвид сериозните предизвикателства,
породени от пандемията от COVID-19. Борисов е изразил
позитивно отношение към Плана за възстановяване,
подчертавайки, че е важно да се отчита стартовата позиция на
икономиките на всяка ДЧ, както и силата им на реакция при
кризи.
„За България е важно кохезионната и общата
селскостопанска политика да бъдат запазени на нивата на
настоящото предложение“, премиерът Борисов
Министър-председателят е заявил, че за България е важно
кохезионната и общата селскостопанска политика да бъдат
запазени на нивата на настоящото предложение. Премиерът е
напомнил, че за по-младите ДЧ традиционните бюджетни
политики на ЕС са от съществено значение за достигането на
общоевропейските стандарти и за повишаване на
конкурентоспособността. По отношение на МФР Борисов
посочил като положително адекватното финансиране по
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МЕРОПРИЯТИЯ ↓
Танцов фестивал „Танци край
морето“ – гр. Бяла

III Кулинарно-фолклорен празник
„Чукан боб с коприва и хоро се
извива“ – с. Черни Осъм
Кулинарно-фолклорният празник „Чукан боб с
коприва и хоро се извива“ ще се проведе за
трета година в центъра на селото в края на юни.
Празникът започва на площада, където се
готви, има богата музикална и танцова
програма. В него участват клубове, ансамбли,
състави, формации, изучаващи бйлгарски хора,
танци и песни. Целта на празника е да
разнообрази и обогати културният живот не
само в селото, но и в общината и региона.

Танцов фестивал „Танци
край морето“ е фестивал,
част
от
културната
програма на Община
Бяла. Организира се от
Община Бяла и Народно
читалище „Пробуда – 19280“ град Бяла.
Фестивалът няма конкурсен характер. Неговага основна цел е да
даде сцена за изява на танцови колективи във всички жанрове
на танцовото изкуство (Народни танци; състезателни танци, хипхоп, балет и други); Могат да участват формации от читалища,
общинските детски комплекси и школи, частни студии и клубове,
професионални училища по фолклор, общообразователни
училища.

Кога: 20 юни
Къде: с. Черни осъм

Кога: 20 юни
Къде: с. Черни осъм
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VIII Фестивал на дивите цветя

V Национален събор
„Магическата Мадара“

VIII издание на Фестивала на
дивите цветя в Родопите ще се
проведе от 19 до 28 юни 2020 г.
7 селища в района на Горното
поречие на р. Арда канят
почитателите на Родопите, дивите
цветя, билките, традиционната
кулинария, изпълнителския
фолклор, традиционната медицина и фотографията на едно
изпълнено с нови преживявания и нови знания приключение в
селата Смилян, Сивино, Кошница, Могилица, Киселчово, Арда
и Горна Арда.

Кога: 19 - 28 юни
Къде: селата Смилян, Сивино, Кошница, Могилица, Киселчово,
Арда и Горна Арда

В подножието на Мадарските скали, за пета поредна година, ще
се проведе Национален средновековен събора „Магическата
Мадара“. Пред скалния релеф ритуално ще положим шепа пръст
от Старите български земи и ще се доближим до предците ни и
техния средновековен начин на живот. Ще изпълним стари
сакрални обичаи за Еньовден, ритуали за лятното слънцестоене.
Ще предложим стрелба с лък и конна езда. Заповядайте, усетете
магията на Мадара!
Кога: 20 - 21 юни
Къде: Национален историко-археологически резерват „Мадара”
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