ОДОБРЯВАМ /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от проведена на 27.05.2015 г. информационна работна среща на тема “Нови
правила за засаждане на винени лозя от 2016 година и информация за
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България
за винарските 2014 – 2018 години”.
Днес, 27.05.2015 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе информационна работна среща на тема “Нови правила за засаждане на винени
лозя от 2016 година и информация за Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор на България за винарските 2014 – 2018 години”, организирана
от Областна администрация Русе съвместно с Териториално звено Русе на
Изпълнителна агенция по лозата и виното (ТЗ Русе на ИАЛВ). Присъстваха г-н
Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе и председател на
Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и
аквакултурите, г-н Веско Симеонов – началник на отдел в ТЗ Русе на ИАЛВ и
представители на лозаро-винарския сектор. Срещата се протоколира от г-жа Надежда
Шанова – старши експерт в Областна администрация Русе и секретар на Постоянната
секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите.
Г-н Станчев приветства присъстващите и поясни, че днешната среща се
организира във връзка с взето решение на Постоянната комисия в областта на
земеделието, рибарството и аквакултурите. Целта е да бъдем максимално полезни във
лозаро-винарския бизнес, тъй като винарската наука и практика са една много
динамична материя. Той се обърна към всички, като каза, че разчитаме на добра
реколта, която ще подобри позициите ни на международните пазари. Допълнително ги
информира, че в резултат от заседанията на Комисията по земеделие се провеждат
разнообразни работни и информационни срещи като тази и искрено се надява днес
всички да излязат от залата удовлетворени и с отговори на поставените от тях въпроси.
Г-н Станчев даде думата на г-н Веско Симеонов – началник на отдел в ТЗ
Русе на ИАЛВ, който да разясни новите правила за засаждане на винени лозя от 2016 г.
и основни моменти в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор на България за винарските 2014 – 2018 години”.
Г-н Симеонов запозна всички с проведената на 12 май 2015 г. в Централното
управление на ИАЛВ техническа среща, относно новата система на Европейската
комисия (ЕК) за издаване на разрешителни за засаждане и презасаждане на винени
лозя, която ще пристъпи в действие от 1 януари 2016 г. На срещата е присъствал г-н
Нуно Висенте – представител на сектор „Вино“ към ГД „Земеделие и развитие на
селските райони“ на ЕК, който е презентирал новата схема за засаждане на винени лозя,
чрез издаване на разрешение от контролния орган в сектора. От проведената дискусия е
уточнено, че от 1 януари 2016 г. Република България няма да разполага с права на
засаждане от Националния резерв. Предвид последната реформа в сектор „Вино“ на
ниво ЕС, както проведените срещи на високо ниво относно правата на засаждане в ЕС
от 2016 г., всяка държава членка ще може да предоставя всяка година до 2030 г.
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разрешение за право на засаждане на винени лозя в размер до 1% от действителния
производствен потенциал. Производителите ще могат да се възползват от възможността
за закупуване на права на засаждане от Националния резерв до 31 декември 2015 г.
След този период тези права няма да могат да бъдат трансферирани, преотстъпвани или
търгувани. Други новости, с които г-н Симеонов запозна аудиторията са следните:
- Няма да има права за засаждане и презасаждане, а ще се издават
разрешителни;
- Правата, които са издадени, ще се преиздават в разрешителни след подадено
заявление от собственика до края на 2015 г.;
- Отпада Националния резерв от права на засаждане;
- Отпадат таксите за получаване на разрешителните за засаждане на нови
винени лозя и презасаждане на винени лозя;
- Без трансфер на права от 1 януари 2016 г. поради търговски характер на
процедурата.Прехвърляне на правото ще става единствено по наследство;
- Заявителите трябва да са наясно с плановете си за създаване на лозови
насаждения, поради налагането на санкции при неизползване на разрешителното в
срок;
- Разрешителни се издават на всички, които притежават земя за засаждане;
- Срокът на разрешителните от 5 става 3 годишен;
- Приемът на заявления за разрешителни е до 1 март;
- Издаване на разрешение е до 1 август същата година;
- Квотата на България за увеличаване на лозарския потенциал ще е 1% от
реалните лозя на страната, които са 60 000 ха или 600 ха;
В момента в Националния резерв от права на засаждане има 15 000 ха, които
могат да се получат до края на 2015 г. и да участват в проекти. Следващата година, тези
права (разрешителни), не могат да участват в проекти за финансиране от Европейските
фондове. Финансиране на проекти от 1 януари 2016 г. ще получат разрешителни за
презасаждане след изкореняване на винени лозя по проекти за преструктуриране и
конверсия на винени лозя или по проекти, одобрени в предходен период и срока на
договора преминава в 2016 г. За да могат лозарите по-ефективно да ползват правата,
породени от изкореняване, ограничението да се прехвърлят права от изкореняване от
един лозарски район, ще бъде премахнато.
Г-н Станчев благодари на г-н Симеонов за предоставената информация и даде
думата на присъстващите за въпроси, мнения и коментари.
Думата взе г-н Емил Цвятков – експерт във фирма „Кремена
Цвяткова“ ЕООД и попита кога се очаква да излязат измененията в нормативната
база.
Г-н Симеонов отговори, че на този етап законопроекта е на ниво работна група,
която се очаква да приключи работа до края на месец юли 2015 г. и законопроекта да е
готов. Но каква ще бъде точно нормативната база, засега не може да се каже. До края на
2015 г. ще се работи по досегашната нормативна база. Друго, което препоръча е да се
кандидатства със заявления за придобиване на права, да се приготвят проектните
предложения и когато стартират мерките, да се кандидатства своевременно.
След проведената дискусия г-н Станчев благодари на г-н Симеонов и на всички
присъстващи за участието им закри информационната работна среща.
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