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ДО   Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,  

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДО   Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА ЗАМ.МИНИСТЪР, 

ЧРЕЗ  ОТДЕЛ „БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” 

ПРИ  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И 

ГОРИТЕ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА 

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: 
desislava.taneva@parliament.bg 

 / НА ВНИМАНИЕТО НА 22-МАТА Й ЧЛЕНОВЕ КЪМ 25.02.2018 г./;  

ДО  Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: priemna@ombudsman.bg 

TO MR PHIL HOGAN – COMMISIONER OF EUROPEAN COMMISSION 

AQRICULALTURE AND RURAL DEVELOPMENT (ДО Г-Н ФИЛ ХОГАН – 

КОМИСАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ) ЗА КОНТАКТИ:  

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_bg 

Phone number +32 2 299 11 11 (Commission switchboard) Postal address Directorate-

General for Agriculture and Rural Development European Commission Rue de la 

Loi 130/Wetstraat 130 1049 Bruxelles/Brussel Belgium 

 

ЧРЕЗ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

(СЪВЕТА ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА) 

 

        ДЕКЛАРАЦИЯ (СИГНАЛ) 
 

ОТ  СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – 

юридическо лице с нестопанска цел, ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ 

област Велико Търново, община Велико Търново,гр. Велико Търново 5000, ул. „МАРИЯ 

ГАБРОВСКА” No 6, вх. В, ет. 2, ап. 4, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg, в качеството на 

отраслова организация, самоопределила се и заложила в Устава си да осъществява дейност в частна 

полза, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, 

преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, в 

обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да осигурява активно 

участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; 

подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж. (Към 

момента на депозиране на Сигнала членската ни маса наброява близо 200 субекти – физически и 

юридически лица, като всеки ден се присъединяват нови и нови колеги с оглед защитата ни от 

законодателни инициативи, съдържащи норми, накърняващи правната ни сфера) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Обръщаме се към Вас чрез настоящото декларативно волеизявление, тъй като формата 

не предвижда общественото обсъждане , но макар и да не сме конституирани като субект, 

който да влияе на вземането на решенията Ви, считаме, че е от изключителна обществена 

важност проблематиката, която разисквате по отношение на: 
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Предстоящата поредна и категорично в нарушение на всички Европейски Регламенти 

и Директиви, дерогация относно разрешаване за използване на неоникотиноиди, от Съвета по 

растителна защита към БАБХ(Българската Агенция по Безопстност на Храните), която макар 

и поднесена в прикрита форма на обеззаразяване на посевен материал за слънчоглед и 

царевица, по съществото си представлява именно дерогация допускаща използването на 

неоникотиноиди. 

 

АЛАРМИРАМЕ за пореден път, че решенията, които взема колегиума, в лицето на 

ЧЛЕНОВЕТЕ на СЪВЕТА ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА при БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, в подкрепа на легализиране употребата на гореизброените 

неоникотинови вещества обричат на необратими поражения националната екосистема в 

дългосрочен план. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

специализираните формати тепърва биха могли да Ви предоставят научната обосновка защо 

този тип химически вещества(неоникотиноидите) не следва да се употребяват. Разпадът на 

повечето от тях достига до 19 години. За паралел визираме разпадът на радиоактивния 

стронций в почвата е 17 години. Пораженията върху нашата екосистема ще са измерими с 

тези, както при радиоактивни замърсявания. В този смисъл, обработването на почвата с 

гореизброените химически вещества и допускането изобщо на това, независимо, че е 

разработена някаква формална нормативна рамка за допустимост и контрол, отключва 

„Кутията на Пандора” от вредоносни последици за стопанството занапред, за което ще 

плащат със здравето си поколенията ни, а политиките на насърчаването на био-земеделието 

ще останат само на книга. Ето защо, длъжни сме да алармираме, че дерогациите, които в 

момента се легализират по отношение заявители, търговски дружества с частни интереси, 

застрашават екосистемата, която и без друго се задъхва. Допусне ли се обработването на 

пролетниците с неоникотиновите вещества, предмет на дерогациите на гореизброените 

заявители по така заявените вещества, неминуемо ще се разпростре върху целия вегетативен 

процес на растенията, от там на цветовете, от там на нектара, който извличат пчелите. До тук 

сме с популярния изказ, за да визираме картината и това не е всичко. Скептични сме по 

отношение капацитета на националната структура да овладее допустимите рамки и контрол 

на процесите занапред, ако се допусне легализация на горните дерогации. 

С оглед горенаведените мотиви, 
приемете настоящото декларативно обръщение като СИГНАЛ, с който сезираме всички 
институции, отговорни със вземането на решения и съответен контрол върху дейността на 
вземащите подобни решения.  Считаме, че независимо, че се позовават на възможности, 
уредени в Европейски регламент, при всичките ни уважения, но членовете на Съвета по 
растителна защита при БАБХ, както и самата БАБХ не следва еднолично да приема подобен 
тип заявления, защото последствията и негативният резонанс са необратими. Нямаме 
никаква гаранция, че съответното специализирано ведомство може да овладее тези процеси. 
Размива се и отговорността, така също се размива и отговорността за контролът върху БАБХ 
за тези процеси, които в момента са на етап да легализират дерогациите на търговски 
дружества да пускат на пазара и да употребяват/третират с неоникотинови вещества 
пролетниците и изобщо растенията. 

В контекста на тревогата ни, декларираме, че като гилдия, производителите на 
биопродукти на територията на РБългария в лицето на членовете на СДРУЖЕНИЕ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, сме на разположение, в случай, 
че все пак бъдем допуснати до обсъждане, че ще номинираме експертни лица и от нашите 
среди, които да мотивират пред експертите при БАБХ в специалната част притесненията ни 
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за непоправимите последици, пред които сме изправени, ако се допусне да няма ревизия на 
приетите по-горе предложения – в случая се позоваваме на предишно заседание на Съвета 
по безопасност на храните от 31.01.2018 г. /извадки от протокола на приетите решения/. 
Тревогата ни е, че твърде с лека ръка се приемат такива и че не виждаме алтернатива същите 
да бъдат ревизирани, т.е. уповаваме се на ресорното министерство – МЗХГ да приложи 
механизма на обществено обсъждане така, както когато става дума за изготвянето на 
проекти за подзаконови и законови нормативни актове, тъй като тези решения на 
подчинената на МЗХГ структура БАБХ с оглед разрешителния режим, ще имат силата на 
закон , регулиращ обществени отношения с неограничен обхват  върху субекти, чията 
правна сфера при всички случаи и необратимо ще бъде засегната, защото се касае за 
националната ни екосистема. Бихме искали на тази си тревога да дадем и по-голяма 
гласност, за да бъде обществото ни информирано относно тежките последици, които ще 
бъдат неизбежни, ако на старта още се приеме легализацията на употребата на 
неоникотинови вещества.  

 

 

С уважение: 

  Инициативен съвет, състоящ се от всички физически и юридически 

лица(към депозиране на настоящото сме близо 200) членове на СДРУЖЕНИЕ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)  

 

 

 

27.02.2018 г.     


