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Новини от СППЗ

Увеличават с над 38 млн. евро бюджета по втория
прием на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020
Усилията ни се увенчаха с успех!

Управляващият орган (УО) на ПРСР 20142020 предложи на Комитета по наблюдение
(КН) на Програмата да бъде увеличен
бюджета по процедура № BG06RDNP0014.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ с 38 319 652 евро. Целта на УО е
да
се
предостави
възможност
за
сключването на по – голям брой договори за
финансова помощ и постигането на по –
високи нива на заложените индикатори по
подмярката.
Предложението е прието от КН, а
съгласно представената от страна на ДФ
„Земеделие“ информация и извършен
анализ от УО на ПРСР 2014-2020, с това
увеличение ще се осигури възможност за
одобрение на до 89 проекти предложения с
включени в тях дейности, които се
извършват в следните производствени

сектори: „Мляко“, „Месо“, „Плодове и
зеленчуци“, „Растителни и животински
масла
и мазнини“,
„Технически и
медицински култури“, „Производство на
фуражи“ и „Гроздова мъст, вино и оцет“.
По време на заседание на КН на
Програмата стана ясно, че ще бъдат
сключени договори с всички проекти,
събрали 75 точки по подмярка 4.2. Ще
продължи разглеждането и на проекти под
70 точки, като при наличие на бюджет от
неизпълнени проекти, те също ще бъдат
финансирани.
Какви са мотивите на УО на ПРСР 20142020 по предложението:
В рамките на втория период на прием по
подмярка 4.2 постъпиха общо 593 проектни
предложения със заявени разходи в размер
на 1 414 368 193 лева и заявена субсидия в
размер на 703 676 087 лева. Определеният
бюджет по процедурата за този период на
прием
е
в
размер
на
левовата
равностойност на 85 000 000 евро или
166,243,000 лева, който от своя страна е
около четири пъти по – малък от заявения
размер на финансовата помощ по
подадените в рамките на приема проектни
предложения.
От друга страна съгласно предоставена
информация от ДФ „Земеделие“ Разплащателната
агенция
относно
изпълнението на проектите и усвояването на
бюджета ангажиран по договори от прием
2015 г. по подмярката, е генериран остатък,
който е част от бюджета на подмярка 4.2 и
по – който няма поети ангажименти по
сключени договори за финансова помощ.
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СППЗ с колективен щанд на ANUGA 2019
Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци ще участва на изложението Ануга
2019 с колективен щанд, който ще бъде
позициониран в зала 7.1.
Считаме, че по този начин ще успеем да
демонстрираме
повишената
ни
конкурентоспособност
и
безспорните
предимства на българската продукция.
Тъй като Ануга е крайъгълен камък за
нашата индустрия, затова в сътрудничество
със Съюз по хранителна промишленост
организираме пътуване за посещение на
изложението в гр. Кьолн, Германия за
периода 5-8 октомври 2019г. или 5-9
октомври със самолет.
При интерес към предложението ни за

посещение на АНУГА, моля да ни уведомите
по и-мейл или телефон възможно найбързо, за да ви изпратим заявка-договор за
участие.
Посещението се организира на найниските възможни цени за билет и хотел,
като се има предвид заетостта и търсенето
на хотели в Кьолн и близките населени
места по това време. Своевременното
потвърждение ще ви даде възможност да
си осигурите спокойно и удобно посещение
на изложението.
За повече информация, не се колебайте
да ни потърсите на телефон 02/987 47 43
или да ни пишете на имейл office@orgbg.net
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Какъв таван избра Европа за
плащанията към българските
фермери?
Всяка година Европа гласува бюджетен
таван на плащанията, отпускани към
фермерите. В края на изминалия месец в
Брюксел се проведе съвместно заседание на
Комитета по директни плащания и Комитета
за развитие на селските райони.
В рамките на заседанието беше обсъден
проект за Регламент за изпълнение на
Комисията за установяване на бюджетни
тавани за 2019 г., приложими към
определени схеми за директна подкрепа.
По отношение на Схемите за доброволна
обвързана подкрепа, предложението за
Регламент определя за България сума в
размер на 119 444 000 евро.
По Схемата за единно плащане на площ с
Регламента за България се определя сума в
размер на 378 884 000 евро, а за Схемата за
преразпределително плащане – средства в
размер на 55 900 000 евро.
За плащанията за селскостопански
практики, които са от полза за климата и
околната среда, за страната ни е определена
сума от 238 888 000 евро. По Схемата за
млади земеделски стопани средствата са в
размер на 3 176 000 евро.
Средствата за Схемите за доброволна
обвързана подкрепа са в рамките на
максимално допустимия по Регламент
1307/2013 процент 15 %.
Проектът на Регламент за установяване
на бюджетни тавани за 2019 г. беше
подкрепен от България и получи единодушно
одобрение от държавите членки на ЕС.
Източник: Infosheet-МЗХГ

100 млрд. евро се въртят на
световния пазар за биохрани
Пазарът
на
органични
продукти
процъфтява и се очаква да достигне 100
млрд. евро по целия свят, обяви Мишел
Рейно, вицепрезидент на един от найголемите сертифициращи органи, цитиран от
Euroactiv.
Данни, изнесени от Международната
федерация по органично земеделие (IFOAM)
сочат, че преди две години пазарът за
биохрани е възлизал на 90 млрд. евро.
Спрямо 1999 г. увеличението е с около 11
млрд. евро, изчисляват експертите.
Основните потребители на биохрани си
остават американците, които през 2017 г. са
похарчили 40 млрд. евро. Следват
европейците с 3 млрд. евро по-малко. Сред
страните членки водеща на европейския
пазар за биохрани е Германия с 10 млрд.
евро, но плътно зад тях са французите, чиито
пазар се оценява на 7,8 млрд. евро.
Що се отнася до биопроизводството,
страните от Европейския съюз (ЕС)
изпреварват САЩ. 2,9% от европейската
земеделска земя се използва за биологично
земеделие, докато отвъд Атлантическия
океан за него са заделени едва 0,9% от
площите. Според Мишел Рейно стимул за
европейските фермери са помощите за
конверсия, докато американските им колеги
могат да разчитат само на частни програми.
Разлика има и в броя на земеделските
производители. В Европа са регистрирани
около 400 хил. биологични фермери, докато
в САЩ „те са само няколко хиляди“, допълва
експертът.
Източник: www.agri.bg
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Актуални данни за зеленчукопроизводството у нас
и по света
По последващи прогнози на САРА,
производство на домати от открити площи
през 2019 г. може да възлезе на 99 хил.т. За
сравнение през 2018 г. това производство
намаля до 85 хил.т., като през 2017 г.
достигна рекордните за последните 10
години – 102,5 хил.т. Ако няма влошаване на
времето през критичния за полските
зеленчуци
месец
юли,
общото
производството на домати ще остане високо
достигайки 155 хил.т.
Текущите оценки за производството на
пипер е то да се повиши с около 1% в
сравнение
с
предходната
2018
г.
нараствайки до 53 хил.т. През преходната
година са добити 52 хил.т, като 48,8 хил.т е
от открити площи.
Предварителните
прогнози
за
производството на краставици е за леко
намаление на годишна база. През 2018 г.
производството се равнява на 73,3 хил.т,
докато през 2017 г., количеството падна до 5
годишна средна от 54,4 хил.т, а през 2019 г.
вероятно ще има слаб спад до 71 хил.т.
Оценките
по
отношение
на
средногодишните изкупните цени, е те да се
движат на равнище около 0,92 лв/кг за
оранжерийни домати, 1,29 за оранжерийни
краставици. При полското производство,
доматите ще достигат цена от 0,57 лв/кг,
0,70 лв/кг за полски пипер. При
корнишоните и краставиците на открито,
средната изкупна цена да е около 0,68 лв/кг.
През 2018 г., най-голямо предлагане на
домати в ЕС има от Холандия – 949 хил.т,
Испания – 777 хил.т и Мароко – 450 хил.т. В
Мароко през 2018 г. са произведени около

806 хил.т, а през новата 2019 г. се очаква да
има ръст до 815 хил.т. Расте също и вносът
на домати в ЕС от Турция, откъдето през
2018 г. са внесени 108 хил.т.
От началото на годината, средните цени
на едро на домати в целия ЕС са с около 25%
по-високи отколкото през 2018 г. Тази
тенденция продължава и от началото на
лятото, като през м.юни, цените са около
0,76 евро/кг, докато година по-рано са били
0,65 евро/кг. Мароко е най-големият
вносител на домати в ЕС, като през 2018 г.
оттам са внесени 450 хил.т., докато от
всички други страни, вносът стига 180 хил.т.
При пипера, цените в ЕС се запазват на
равнища около 0,85 евро/кг. През м.юни,
2019 г., изкупните цени на пипер от Турция
спадат с 13% на месечна база и са 0,35
US$/кг. Тези цени се очаква да се задържат в
следващите месеци. През 2018 г. Турция е
успяла да произведе 1,13 млн.т. сладък
пипер
Източник: Бюлетин САРА /брой 6/
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Промени при вноса на семена и посадъчен материал
Промени в Закона за посевния и
посадъчния материал предвиждат нов
начин за контрол при вноса от трети страни
извън Европейския съюз.

Как ще гарантират качеството на вносния
посевен и посадъчен материал? Народни
представители поставиха този въпрос пред
Бистра Павловска, изпълнителен директор
на
Изпълнителната
агенция
по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол
(ИАСАС), по време на обсъждане на проекта
за промени в закона, внесен от
правителството.
Депутати се опасяват, че по-либералният
режим на внос от страни със занижени
критерии за качество може да доведе до
неравнопоставеност
на
българските
производители на посевен и посадъчен
материал.
ИАСАС: „Въвеждането на задължението
вносният посевен и посадъчен материал да
отговаря на изискванията за еквивалентност
на Европейската комисия, ще гарантира, че
на територията на страната ще се внася
материал единствено от държави и от
производители,
отговарящи
на
тези
условия.“
От Агенцията обясниха, че правилата за
еквивалентност представляват процедури,
по които ЕК извършва проверки за
съответствието на законодателството и на

практиките в държавата, откъдето е подено
заявление, за да се удостовери дали
отговарят на европейските изисквания.
Според други, ако отпадане условието
овощните видове да отговарят на
изискванията за биологични и стопански
качества, това може отслаби защитата на
традиционните български овощни сортове.
Агенцията:
„Правната
закрила
на
сортовете се осъществява изцяло по реда на
Закона за закрила на новите сортове
растения и породи животни, който изисква
единствено изпитване за различимост,
хомогенност и стабилност на сорта. Това
изпитване остава задължително. В този
смисъл по никакъв начин правната закрила
на традиционните български сортове няма
да бъде накърнена.“
В същото време специалистите отчитат, че
изпитването за биологични и стопански
качества изключително оскъпява заявката за
вписване на сорт в сортовата листа. Затова
все по-рядко постъпват искания за подобни
тестове. Експертите подчертаха, че в
рамките на ЕС движението на стоките включително и на посадъчния материал, е
свободно и допълнителните изисквания към
българските производители ги поставя в
неравностойно положение спрямо техните
европейски конкуренти.
От обхвата на закона са изключени
семената
и
посадъчният
материал,
предназначени за износ в трети страни.
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Ръст на сключените еднодневни трудови договори
Ръст в броя на подадените еднодневни
трудови договори отчита Главната инспекция
по труда. От началото на годината до
момента са заявени 131 700 броя образци на
еднодневни трудови договори при 114 000
броя за същия период през 2018 г.

По техни данни през 2018 г. Инспекцията
по труда е предоставила 223 000 образци на
трудови договори за краткотрайна сезонна
селскостопанска работа, т.нар. еднодневни
трудови договори, на близо 9800 земеделски
стопани.
За сравнение през 2017 г. предоставените
образци на еднодневни трудови договори са
около 205 000 броя, заявени от 8000
земеделски стопани.
От май 2018 г. се създаде възможност за
предоставяне на еднодневни трудови
договори за 4 часа. През миналата година са
заявени 17 580 броя образци за 4-часов
работен ден.
Очакванията на Инспекцията са интересът
към този вид договори да продължи, дори и
да се увеличи.
„За земеделските стопани еднодневните
договори са възможност за по-голяма
мобилност на работната сила, за по-лесното
наемане и освобождаване на голям брой
хора за кратко време, защото тези договори
не се регистрират в НАП, не се оформят
заповеди за прекратяване, трудови книжки. В

същото време, като наемат законосъобразно
работниците си, те не рискуват да бъдат
санкционирани с минимум 1500 лв., колкото
е санкцията за работа без трудов договор.
Наетите лица пък не губят право на
социални помощи и обезщетения за
безработица“, обясни Дина Христова.
Еднодневните трудови договори могат да
се сключат и онлайн. Земеделците отчетоха
този факт, като положителен, но след това
отново споделиха, че имат проблеми.
Въпреки
това
от
Инспекцията
са
положителни.
„При всички случаи софтуерът много
облекчи земеделските стопани, които вече
могат да заявят договорите онлайн по всяко
време на денонощието. Допълнително
софтуерът позволява, веднъж въведени от
земеделския стопанин, данни на наето лице,
да се генерират автоматично при всеки нов
договор със същото лице. Калкулатор
изчислява автоматично и генерира в
разписката, която е неразделна част от
договора, сумите за осигурителни вноски и
данък общ доход, които са за сметка на
наетото лице, както и чистата сума, която
трябва да му бъде изплатена“, каза още
Христова.
Еднодневните трудови договори се
използват само при обработка на
насажденията и прибиране на реколтата от
плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
Традиционно
най-много
еднодневни
договори използват земеделските стопани,
които отглеждат лозя, череши и маслодайна
роза в областите Стара Загора, Хасково,
Пловдив.
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Финландия забрани шипката
Министерството на селското и горското
стопанство на Финландия е внесло
Азиатската шипка (Rosa rugosa) в списъка на
вредните и инвазивни видове растения.
Вносът в страната и продажбата са забранени
от 1 юни, съобщават от ведомството.
„Забраната за внос и продажба на шипка
влиза в сила от 1 юни, но след тригодишен
преходен
период"
се
казва
в
прессъобщението, цитирано от РИА Новости.
Растението се е появило в страната през
90-те години на миналия век и веднага се
разпространило
повсеместно.
Властите
призовават през следващите три години да
се унищожат шипковите храсти в градините,
по плажовете, в канавките край пътя.

Препоръчва се малките храсти да се
изкореняват ръчно, а за ликвидация на поголемите площи с шипкови храсти да се
използва специална техника.

Източник: www.spisanie8.bg

40% от пипера в страната е унищожен от градушки и
наводнения
40% от пипера в страната е унищожен от
градушки и наводнения.

Тази година са засадени 29 хил. дка пипер,
което е повече в сравнение с 2018 г., когато
площите удариха рекордно дъно. Досега
градушките вече са унищожили 40% от
реколтата на пипер в страната. Очаква се още

40% да бъдат унищожени от болести и
неприятели. Така площите за реколтиране
ще останат само 20%, а се планираше
количеството да се увеличи двойно тази
година, тъй като през 2018 г. се изкупуваше
до 2 лв./кг на полето.
Изкупната цена на пипера от полето през
този сезон ще бъде около 70 ст./кг за първо
качество, което би било повече от 2 пъти пониско в сравнение с 2018 г.
В същото време цяла Северна България е
залята със зеленчуци и плодове от Румъния.
Съседите намалиха на 5% ДДС върху
зеленчуците, подпомагат производството на
зарзават в оранжерии с 5 000 евро на дка, а
за
производството
на
открито
подпомагането е 4 000 евро.
Източник: www.agrozona.bg
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Новини за сектора
Костилкови плодове с редки
болести - радиация или мутация?
При костилковите култури, и особено при
кайсиите, през последните няколко години
започнаха да се появяват болести, които порано не се срещаха или бяха редки.

Причината за това бурно развитие се
дължи не само на затоплянето на климата,
но и на мутацията в гъбичния произход на
заболяванията. Мнозина смятат, че влияние
има и повишеният радиационен фон. Според
Владимир Косов, специалист във ФГБУ Ростовски референтен център към руската
служба за земеделски контрол, не става дума
за
радиация
или
последствия
от
използването на химикали.
Причината
за
боледуването
на
костилковите култури са благоприятните
климатични условия – висока влажност и
температури в рамките на 15-25 градуса.
Именно
те
допринасят
за
разпространението на гъбични инфекции,
които поразяват още прасковите, вишните,
черешите, сливите и други костилкови
плодове. В течение на сезона гъбичките
създават няколко поколения, поради което
щети са налице както през лятото, така и през
есента. Поразяват се всички наземни части на
растението.
Една от първите мерки за борба с
гъбичките е прекопаването на почвата около
дърветата през есента.
Източник: www.agri.bg

Мол за плодове и зеленчуци?
В Ливан вече работи
Имах толкова много клиенти, че
трябваше да създам мол за плодове и
зеленчуци. Той е на два етажа и е
разположен в Южен Бейрут. Бях първият,
който направи нещо такова в Ливан, гордее
се Фади Ал Хабра.
Фади се занимава със земеделие вече 24
години. Името на неговата компания е добре
познато из цялата страна. Има магазини
почти навсякъде. За него работят близо 200
служители. Произвежда всякакви плодове и
зеленчуци, както и изкупува продукция от
други фермери, помагайки на цялата
общност.
„Фермерите в Ливан се опитват да си
помагат взаимно. Не могат да си позволят да
правят компромис с качеството, защото в
противен случай ще спрат да изкупуват от
него и това е лош имидж“, обяснява
ливанецът.
За разлика от българските си колеги
ливанските фермери нямат проблем с
работната ръка. Най-голямата трудност за
Фади е пакетирането и експортът. Той
определя
средата
там
като
много
конкурентна.
Фади изнася из целия Среден изток,
очаква скоро да сключи договор с голяма
хранителна верига в Румъния. Такава е и
идеята на първото му посещение в България.
По думите му той може да предложи стока,
която липсва на нашия пазар, като бадеми,
сорт кайсия, която е зелена на цвят и сладка
на вкус, сорт череши.
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Новини за сектора

За какво мечтаят производителите на ягоди?
Много нови и интересни събития се
случват
в
германския
сектор
за
производство на ягоди.
Лабинот Елшани, отговарящ за отдел
пресни продукти в Landgard, и Фолкер
Янсен, собственик на фермерската компания
Frucht
Janssen
GbR,
разказват
за
тенденциите в производството на ягоди.

Отглеждането на ягодоплодни на закрито
безусловно расте в Германия, особено с
използването на оранжерии и тунели. Като
цяло германските търговци са „за“
удължаване на сезона на отглеждане на
германската ягода.
"Именно поради това нашата компания в
последно време изучава възможностите на
фермерите да стартират сезона възможно
най-рано. Ние дори си представяме, че ще
настъпи ден, когато местната ягода ще бъде
достъпна в Германия целогодишно", казва
Елшани.
Култивирането на закрито в Германия
расте с оглед факта, че качеството на
продукцията
е
по-стабилно
и
за
производителите са достъпни по-добри
начини за контролиране на климата.
Съществува още желание от страна на
клиентите сезонът да се удължи.
"Сложността на ситуацията идва от това,
че поради високите енергийни разходи в
Германия, редица проекти за оранжерии не

са реализирани. В други страни, например в
Белгия и Холандия, производителите са попродуктивни в това отношение", казва
Янсен.
Белгийската и холандската ягода основно
се продават преди началото на сезона в
Германия.
"За нас е важно да се използва
целенасочена търговска стратегия при
работа с оранжерийната ягода, при която се
отчитат
интересите
на
нашите
производители, така и ценността на местния
продукт", допълва Елшани. "Тази година
имаме нов сорт, наречен Sonsation, който
оценяваме по вкус доста високо. Като сорт
ще се развива на етап култивиране, още
предстои да го видим на практика.
Миналата година летните температури бяха
над средните и сортът Malling Centenary се
държа доста добре", казва Янсен.
Германските фермери при избора на сорт
се ориентират по вкусовите качествата и
наситения червен цвят на плода.
Да си производител на ягоди в Германия
не е евтинострани. Изискват се и куп
сертификати. Тези обстоятелства водят до
това, че крайната цена на местните ягоди е
по-висока.
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Любопитно

Забавни зеленчуци и плодове, които приличат на...
Няма по-голям художник от природата.
Майката Земя винаги има с какво да ни
впечатли, възхити, изуми... Следващите
причудливи
зеленчуци
и
плодове
определено ще ви развеселят с формата,
която са придобили при растежа си.
Оставяме на вашето въображение да
решите на кого или на какво ви приличат
тези природни творения.
Снимки: boredpanda.com
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