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ДО  Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,  

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДО   Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА ЗАМ.МИНИСТЪР, 

ДО Д-Р ЯНКО ИВАНОВ ЗАМ. МИНИСТЪР 

ДО  Г-Н АНТОН ВЕЛИЧКОВ ДИРЕКЦИЯ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” 

ЧРЕЗ  ОТДЕЛ „БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” 

ПРИ  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

 

ЖАЛБА 

ОТ  СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – ЮЛНЦ, 

вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: 

БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „МАРИЯ 

ГАБРОВСКА” No 6, вх. В, ет. 2, ап. 4,    представлявано Искрен Мутафов, Управител и председател на 

седемчленния Управителен съвет на СБПБ, чрез Диана Петкова, в качеството на юрисконсулт на СБПБ, 

адрес за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Мармарлийска”№ 8,  

електронна поща: sdr_biopro@abv.bg, ЗА КОНТАКТИ: 062 62 59 80, 0878 648 361, 

 

Относно: Публикация в сайта за обществено обсъждане на клеветнически данни и твърдения на „АПИТРЕЙД” 

ЕООД, по повод които сме обект на проверки и търпим вреди 

Настоящата Жалба да послужи и като сигнал пред МЗХГ 

СРЕЩУ  "АПИТРЕЙД" ЕООД, ЕИК 040299368,  представлявано  от  ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ, едноличен 

собственик на капитала и управляващ, Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община 

mailto:sdr_biopro@abv.bg
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Пловдив, град Пловдив , р-н Южен Пощенски код: 4004"Кукленско шосе" № 3 , ЗА КОНТАКТИ тел.: 

032678101факс: 032676016 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

УВАЖАЕМИ Г-ДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТРИ и Г-Н ДИРЕКТОР НА РЕСОРНАТА ДИРЕКЦИЯ при 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

За да мотивираме правния си интерес и надлежната си легитимация по повод настоящата Жалба, 

предоставяме:  

По фактическата страна на казуса: 

На основание публикация от стр. 37 до стр. 58 в: 

Справка за отразяване на бележките и предложенията от проведената обществена консултация  

на проект на Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване 

на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ 

официален надзор върху контролиращите лица 

DOC файл, 578,0 KB, качен на 30.08.2018 

линк: 

http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/rezultati-ot-obshestveno-obszhdane/ 

По повод публикуван на 30.08.2018 г. в сайта на МЗХГ материал, под форма на становище на АПИТРЕЙД ЕООД 

(Получено становище по електронен път на e-mail) 

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/08/30/spravka_za_otrazqvane_na_postapilite_predlojeniq_pt_obshestkons.doc
http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/rezultati-ot-obshestveno-obszhdane/
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Съставителят на този материал е употребил публичният форум за обществено обсъждане на проект на 

подзаконов нормативен акт като е изложил „констатации”, с които целенасочено е атакувал наши членове, 

формирайки сигнал срещу тях за: 

Неправилното разположение на пчелните семейства в разрез с изискванията на чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) № 889/2008 е съществена 

предпоставка за замърсяване на произведената биологична продукция с препарати за растителна защита. Всяка една партида пчелен мед, която 

предприятието ни преработва, преминава през стриктен анализ в акредитирана лаборатория в Германия за замърсители от разнороден произход. В 

практиката ни се натъкваме на все повече проби от биологично сертифицирани доставчици, които са замърсени с различни препарати за растителна 

защита. Прилагам няколко примера в подкрепа на горното твърдение: 

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-3818-2017-2-EU на биологичен производител Мирослав Красимиров Димитров, издадено от КЛ 
Лакон ООД (Приложение 2), и протокол No. 12460290002 / 18.07.2018 (Приложение 3) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида 
от 2850 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Димитров в качеството му на подизпълнител. В произведения от г-н Димитров биологичен 
пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid - 28 μg/kg.   

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5734-2018-EU на биологичен производител Николета Пламенова Димитрова, издадено от КЛ Лакон 
ООД (Приложение 4), и протокол No. 12460353002 / 18.07.2018 (Приложение 5) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 500 
кг биологичен пчелен мед, произведен от г-жа Димитрова в качеството й на подизпълнител. В произведения от гжа Димитрова биологичен пчелен 
мед се открива концентрация на Thiacloprid - 13 μg/kg.   

 Прилагам сертификат No. BG-60886/E1 на биологичен производител Надка Спасова Тодорова, издадено от КЛ Bio Hellas Институт за контрол на 
биологични продукти АД (Приложение 6), и протокол  No. 12460290002 / 18.07.2018 (Приложение 7) за извършен анализ за наличие на 
неоникотиноиди на партида от 6425 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-жа Тодорова в качеството й на оператор. В произведения от г-жа 
Тодорова биологичен пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid - 33 μg/kg.   

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5670-2017-2-EU на биологичен производител Веселин Димитров Драев, издадено от КЛ Лакон ООД 
(Приложение 8), и протокол  No. 12458430003-2 / 23.07.2018 (Приложение 9) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 1725 
кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Драев в качеството му на подизпълнител. В произведения от г-н Драев биологичен пчелен мед се 
открива концентрация на Acetamiprid 22 μg/kg и на Thiacloprid - 15μg/kg. Прилагам протокол No. 12458430002-2 / 23.07.2018 (Приложение 10) за 
извършен анализ на същата партида за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в 
биологичното пчеларство. Открива се концентрация от 13 μg/kg Coumaphos.  

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5738-2018-EU на биологичен производител Николай Милков Иванов, издадено от КЛ Лакон ООД 
(Приложение 11), и протокол  12458427003 / 19.07.2018 (Приложение 12) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 1350 кг 
биологичен пчелен мед, произведен от г-н Иванов в качеството му на подизпълнител. В произведения от г-н Иванов биологичен пчелен мед се 
открива концентрация на Thiacloprid - 29μg/kg. Прилагам протокол No. 12458427002 / 17.07.2018 (Приложение 13) за извършен анализ на същата 
партида за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство. 
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Открива се концентрация от 11 μg/kg Coumaphos.  

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5955-2018-EU на биологичен производител Румен Райчев Радоев, издадено от КЛ Лакон ООД 
(Приложение 14), и протокол  No. 12458444003-2/ 24.07.2018 (Приложение 15) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 
3625 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Радоев в качеството му на оператор. В произведения от г-н Радоев биологичен пчелен мед се 
открива концентрация на Thiacloprid – 37 μg/kg. Прилагам протокол No. 12458444002-2/ 24.07.2018 (Приложение 16)  за извършен анализ на същата 
партида за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство. 
Открива се концентрация от 12 μg/kg Coumaphos 

 Прилагам сертификационно писмо BG-BIO-19-0479-2017-EU на биологичен производител Аписселект ЕООД, издадено от КЛ Маком Сертифициране 
ООД (Приложение 17), и сертификационно писмо BG-BIO-19-0480-2017-EU на биологичен производител Асен Любославов Кисов, издадено от КЛ 
Маком Сертифициране ООД (Приложение 18). Прилагам протокол от анализ No. 1708230416 / 23.08.2017 (Приложение 19)  за извършен анализ за 
замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство, в обща проба на 
двамата оператори – партида от 9000 кг биологичен пчелен мед на Аписселект ЕООД и партида от 3000 кг.биологичен пчелен мед на Асен Кисов. От 
протоколът е видно наличието на 12 μg/kg Coumaphos в анализираната проба. Изследването е поръчано от Маком Сертифициране ООД и е 
предоставено на операторите, които по техни думи са принуждавани от управителя на Маком Сертифициране ООД да продадат произведената 
продукция на конкретен преработвател по цени за конвенционална такава, в противен случай ще им бъде отнета сертификацията. Съществено 
нарушение също така е изпращането от страна на въпросното КЛ на една обща проба от двама оператора, вместо две отделни такива.  

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-19-0113-2018-EU на биологичен производител Светлана Николова Игнатова, издадено от КЛ Маком 
Сертифициране ООД (Приложение 28) и протокол от лабораторен анализ No. 12467976001 / 27.07.2018 (Приложение 29) за извършен анализ за 
фалшификации в пчелен мед – наличие на нишесте в партида от 5950 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-жа Игнатова в качеството й на 
оператор. В произведения от г-жа Игнатова пчелен мед се открива наличие на нишесте 49 %, което не отговаря на законовите изисквания за пчелен 
мед.  

 Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-19-0134-2018-EU на биологичен производител Тодор Илиев Тотев, издадено от КЛ Маком 
Сертифициране ООД (Приложение 30) и протокол от лабораторен анализ No. 12467993001 / 27.07.2018 (Приложение 31) за извършен анализ за 
фалшификации в пчелен мед – наличие на нишесте в партида от 400 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Тотев в качеството му на оператор. 
В произведения от г-н Тотев пчелен мед се открива наличие на нишесте 37 %, което не отговаря на законовите изисквания за пчелен мед. 

Наличие на подобни замърсители в биологична продукция по наше мнение е недопустимо с оглед на цялостната концепция на биологичното 

производство в ЕС. Доставянето на такива продукти на контрагенти в други държави членки или тяхното директно предлагане на пазара подкопава из 

основи доверието в българската биологична продукция и в системата за контрол, действаща в страната. Нещо повече – въпросните оператори са 

получавали и продължават да получават десетки хиляди евро субсидии от бюджета на ЕС и от националния бюджет съгласно мерките за стимулиране 

на биологичното производство в общността (годишно 35 евро на пчелно семейство за периода на преход и 25 евро на пчелно семейство за периода на 

биологично производство). Считаме, че в резултат на явната небрежност и недобросъвестност на някои действащи на територията на страната КЛ, 

стотици производители са влезли в системата за контрол без да отговарят на законовите изисквания и неправомерно получават финансиране, което е 
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злоупотреба с европейски публични средства и една от причините бюджетът по Мярка 11 от ПРСР от програмния период 2014 – 2020 да бъде изчерпан 

преждевременно. Това от своя страна е в ущърб на изрядните биологични производители, които в настоящата ситуация не получават предвидената 

финансова помощ за биологично производство и не са конкурентни на пазара със своята продукция. 

 

Пак в същия материал, ползвайки форума за обществено обсъждане, авторът му вменява на членовете ни и 

измама, клеветнически твърдения, изразяващи се се в следното: 

Друга форма на измама е извършвана от самите пчелари  - възползвайки се от съществената разлика в цената на конвенционалната и биологичната 

продукция, биологично сертифицирани пчелари изкупуват без документи конвенционален мед от други производители и след това го реализират като 

биологичен собствено производство.  

Трета форма на измама, породена от изкуствено завишени добиви в сертификатите, е в случаите, когато член от семейството е биологично сертифициран 

оператор, а документално друг член от семейството е собственик на конвенционални пчелни семейства. Добитият пчелен мед от конвенционалните 

пчелини се продава като биологичен, произведен в сертифицираните.  

Напоследък забелязваме, че измамата се разширява и обхваща освен произведени количества пчелен мед, но и произведени пчелни отводки (нови пчелни 

семейства) и пчели майки. Съдим по това от вписването в сертификатите на очакван добив именно на такава продукция. Прилагам примери за горните 

твърдения: 

1. Сертификат на оператор Искрен Георгиев Мутафов,  No. BG-BIO-19-0412-2018 

 (Приложение 20), издаден от Маком Сертифициране ООД. В него виждаме количество биологична продукция както следва:  

- 28 тона биологичен пчелен мед  

- 0.5 тона биологичен пчелен прашец  

- 0.00005 тона биологично пчелно млечице  

- 800 бр. биологични пчелни майки  

- 700 бр. биологични пчелни отводки. 

Обичайно в писмените доказателства на Маком Сертифициране ООД е вписан броят на сертифицираните пчелни семейства, но конкретно в този документ 

той отсъства, найвероятно в опит да се прикрие дисбалансът. Справка в публично достъпния на интернет страницата на БАБХ регистър на пчелините в 

България показва, че г-н Искрен Мутафов има регистрирани 3 пчелина с общо 510 пчелни семейства. Вписаният в сертификата очакван добив от 28 000 кг 

биологичен пчелен мед означава среден добив от 54.9 кг от семейство (289% от средния за страната за последните 5 години), а в допълнение – създаването 

на още 700 отводки (нови биологични пчелни семейства), 800 биологични пчелни майки, добиването на 500 кг биологичен пчелен прашец и т.н., което е 

практически напълно невъзможно. Интересен въпрос е какво всъщност е биологична пчелна майка и биологична отводка и дали има правила и регулации 
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относно това. В допълнение, показателен е фактът, че г-н Искрен Георгиев Мутафов към момента е вписан като представляващ и член на УС на „Сдружение 

на българските производители на биопродукти“ – организация, чиито устав твърди, че има за цел да работи в интерес на устойчивото развитие на 

българското биологично производство. 

2.Сертификационно писмо на Бий Голд ЕООД, No. BG-BIO-19-0126-2018-EU (Приложение 21), издаден от Маком Сертифициране ООД. В него виждаме общо 

2372 пчелни семейства и очакван добив от 83 000 кг биологичен пчелен мед, което прави средно 35 кг от кошер (184% от средния за страната за последните 

5 години). Интересно е също наличието при извършената проверка на пчелини с по 300, 500, 550 и 600 пчелни семейства, разположени на една площадка – 

нещо в тотален разрез с пчеларската практика, разбира се, в случай, че всички тези кошери са наистина населени с пчели, а не празни, само с цел 

получаване на субсидии.  Според нас, подобни индустриални мащаби изначално противоречат на концепцията за биологично производство, която 

Общостта подкрепя чрез компенсаторните плащания.  

3. Сертификационно писмо на оператор Йълдъз Лютви Ниязи, No. BG-BIO-05-3002F-01240-2017-EU (Приложение 22), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой 

пчелни семейства 394, очакван добив 11 100 кг. биологичен пчелен мед – средно 28.2 кг от семейство (148% от средния за страната за последните 5 години). 

4. Сертификационно писмо на оператор Мурад Ясим Ереджеб, No. BG-BIO-05-3002F-01257-2017-EU (Приложение 23), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой 

пчелни семейства 200, очакван добив 7500 кг. биологичен пчелен мед – средно 37.5 кг от семейство (197% от средния за страната за последните 5 години). 

5. Сертификационно писмо на оператор Георги Георгиев Янков, No. BG-BIO-05-3002F01-274-2017-EU (Приложение 24), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой 

пчелни семейства 130, очакван добив 5000 кг. биологичен пчелен мед – средно 38.5 кг от семейство (203% повече от средния за страната за последните 5 

години). 

6. Сертификационно писмо на оператор Пенчо Дянков Пенев, No. BG-BIO-05-3002F-01078-2017-EU (Приложение 25), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой 

пчелни семейства 55, очакван добив 2500 кг. биологичен пчелен мед – средно 45.5 кг от семейство (240% повече от средния за страната за последните 5 

години) 

7. Сертификационно писмо на оператор Лидия Костадинова Георгиева, No. BG-BIO-190121-2018-EU (Приложение 26), издадено от КЛ Маком Сертифициране 

ООД. Брой пчелни семейства 300, очакван добив 12000 кг. биологичен пчелен мед – средно 40.0 кг от семейство (211% от средния за страната за последните 

5 години). 

Стотици подобни примери могат да се намерят в публичния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ. За съжаление, в мнозинството 

от сертификатите на биологични пчелари заложеният среден добив надвишава съществено средния за страната, който от своя страна обхваща и 

конвенционалното производство. Тези фалшиви количества в документите са почва за развитието на измами и резултатът е явен, поглеждайки статистиката 

на FiBL и нейната динамика в последните години. За честните биологични производители е практически невъзможно да бъдат конкурентни в така 

изкривената пазарна среда. 
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По правната страна на казуса:   

Една от линиите, по които работи Сдружението ни, е да защитава членовете си по нарушени права и законни 

интереси и сме силно разтревожени от големия брой засегнати  наши членове, алармиращи за увреждащите  ги 

твърдения на  ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ, едноличен собственик на капитала и управляващ "АПИТРЕЙД" 

ЕООД, ЕИК 040299368,  Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, град 

Пловдив , р-н Южен Пощенски код: 4004"Кукленско шосе" № 3. 

От публикуването в сайта на МЗХГ на клеветническите твърдения на горепосочения извършител сме в 

готовност и не закъсняха физически проверки на длъжностни лица при МЗХГ, които сме убедени, че са във връзка 

със сигнала му. Нещо повече, приемаме, че атаката е изобщо срещу Сдружението ни, след  като всеки от 

изброените по-горе, е член на  СБПБ. 

По конкретни вреди от неправомерни действия и изобщо по отношение експертизата на длъжностните лица 

проверяващи по въпросните проверки всеки от нашите членове тепърва и в срока за това организирва защитата си с 

оглед спецификата на казуса си. Предмет на настоящата жалба, обаче, е оплакването ни от бездействието на МЗХГ 

и в обратна посока или по-точно липсата на обратна връзка и по отношение проверката на сигнализиращия 

досежно спазването на дължимото поведение в случай на съмнения за нарушения и/или нередности съгл. чл. 91 от 

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за 

прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола. 

 

Като изключим изцяло некоректната форма, чрез която административният орган е сезиран – чрез обсъждане 

на проект на подзаконов нормативен акт, недоумяваме защо до този момент нямаме обратна връзка като 

проверявани лица по отношение и на автора на въпросния „сигнал”. При положение, че едва с обсъждането на 

проекто-наредбата, конкретнитят оператор изважда на показ данни относно нарушенията, които твърди, същия 

следва да отговаря на свой ред пред административният орган – защо веднага („незабавно” съгл. горепосочената 
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регламентна норма) след узнаването по съмненията, които твърди, не е уведомил контролиращото лице, след като 

това е дължимото съгласно законовата рамка поведение. Очевидно е, че за да събере подобна статистика за всеки от 

гореизброените почти 20 адресати, авторът на материала /не можем да го наречем и сигнал по начина по който е 

поместено като становище по проекто-наредбата/, та за да се снабди със статистиката си, която огласява, 

вживявайки се като контролиращо  лице на контролиращите лица и на операторите им, г-н Жулев се е нуждаел от 

време, което очевидно е консумирал. Видно от протоколи на лабораторни анализи, датирането е от месец юли 2018 

г. /с изкл. на един, посочен през дата от м. август 2018 г. три дни преди сигнала/. Няма данни обаче за незабавното  

от негова страна уведомяване на контролиращото лице по т.нар. „замърсени” проби, няма данни за незабавно 

уведомяване и по отношение клеветническите твърдения за измама – тежко обвинение, за което следва авторът на 

т.нар. сигнал да отговаря и не административният орган да доказва твърденията му, а той да има надлежните 

доказателства – в противен случай трябва да отговаря, но не само по административен път. Трябва да отговаря по 

наказателно-правен път. В срока сме за сезиране на надлежната прокуратура по отношение г-н Жулев, защото 

считаме, че от обективна и от субективна страна е осъществил деянието клевета по отношение всеки един от 

гореизброените наши членове.  Но преди това бихме желали да имаме надлежното доказателство от страна на 

МЗХГ, че бидейки сезирано със сигнала, за нас няма никакво съмнение, че именно той (сигналът) е поводът за 

физическите проверки на терен по зазимените ни пчелини, където биваме принуждавани да отваряме кошери и 

ниските температури да убиват зазимените ни пчели. Бихме искали и имаме право да ни бъде дадена гаранцията на 

МЗХГ и за обратна проверка срещу авторът на материала - ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ, едноличен собственик на 

капитала и управляващ "АПИТРЕЙД" ЕООД, ЕИК 040299368,  Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, 

област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив , р-н Южен Пощенски код: 4004"Кукленско шосе" № 3 досежно 

задължителното събиране от административния орган в лицето на МЗХГ на следната информация: 

1. Информирал ли е незабавно за констатациите си контролиращо лице? 

2. Кое контролиращо лице е информирал първо, кое след това (ако са повече от едно), едновременно 

ли го е сторил, изобщо направено ли е?  
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3. Ако е информирал контролиращо лице, кога го е сторил, защото съгласно нормативната база е 

длъжен да го стори веднага, за което (за уведомяването, а не за съмнението си за нередност по 

смисъла на чл. 91 от Регламент 889/05.09.2008 г.) да разполага с писмено доказателство.   

4. Ако е информирал незабавно контролиращото лице, кога от негова страна е постъпило 

уведомлението за съмнение за нередност при МЗХГ или да приемем, че едва със становището по 

повод общественото обсъждане на проекто-наредбата уведомяването на надзорният орган в лицето 

на МЗХГ е осъществено и ако е така, надлежният субект ли е „Апитрейд” ЕООД, чрез управителя 

си г-н Жулев да го стори (?!) вместо контролиращото го лице? 

5. За горните стъпки са необходими писмени доказателства, които МЗХГ следва да поиска, а за да го 

стори, би следвало да се самосезира, така както го е сторило срещу членовете ни, за да претърпим 

физическите проверки, които са вече факт – направени са със всичките им последствия за пчелите 

ни /за зазимените ни стопанства!!!/ 

Въз основа на обективираните по-горе оплаквания, 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА МЗХГ , 

Г-ДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТРИ НА МЗХГ ,  

при компетентността на всеки един от Вас, в условията на оперативната самостоятелност, с която разполагате,  

и при условие, че не сте се самосезирали срещу Апитрейд ЕООД  по повод подадения сигнал под форма на 

становище по проект за подзаконов нормативен акт в сайта за обществено обсъждане срещу нас,  

Ви молим да го сторите и разпоредите насрещна проверка по отношение дължимото се от страна на автора 

на материала поведение в контекста на чл. 91 на Регламент 889/ 2008 г. преди да Ви сезира очевидно месец 
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след констатациите си,  да Ви представи доказателства по горните пунктове доколкото изобщо е надлежното 

по правосубектност лице да Ви сезира вместо контролиращото лице.  

Считаме, че такава проверка е не само целесъобразна, но и задължителна и така административният орган, 

какъвто се явява като надзор МЗХГ ще демонстрира обективност и безпристрастност по отношение всяка от 

страните. В противен случай се превръщате в съучастници по отношение твърденията за „измама”, които твърдим, 

че са клевета, за което деяние авторът на материала следва да отговаря  лично пред наказателен съд. 

Считаме и, че МЗХГ е въвлечено в спор, който ще надхвърли административно-наказателния аспект и ще се 

пренесе пред наказателен съд със съответните граждански претенции – на всеки от засегнатите поотделно срещу 

авторът на материала. 

Правилното  поведение,  като  независим административен надзор, уважаеми господа, е ако по повод сигналът, 

който сте били принудени да публикувате, защото е употребен сайтът за обществено обсъждане на проект за 

подзаконов нормативен акт,  организирате надлежната проверка и срещу авторът му,  чрез  него и управляваното от 

него дружество, за което да бъде всеки от гореизброените от членовете ни  информиран  или  с едно общо 

уведомление до СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ да бъдем 

информирани, че сте образували съответната насрещна проверка и изискали доказателствата, които следва да Ви 

представи г-н Жулев за Апитрейд ЕООД, че е изпълнил/или неизпълнил, кога го е сторил и пр. дължими действия, 

които се следват на оператора да направи и да информира съответното свое контролиращо лице и/или 

контролиращото лице на цитираните по-горе оператори, а не за това да научаваме от публикацията в сайта за 

обществено обсъждане, вместо от контролиращото ни лице, което вероятно също като нас е научило от сайта за 

обществено обсъждане. 

ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, за да го сторите и да изискваме от Вас да го сторите се съдържа в чл. 91 , във вр. 

с чл. 92 от РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни 

правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и 
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етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола и 

съответната нему национална правна рамка по чл.23 ал.10 от Закона за прилагане на Общата организация на 

пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Отказът Ви да го направите при условие, че вече е 

ангажиран инструментариум  на държавният апарат за физически проверки срещу гореизброените наши членове 

по повод сигнала, би означавал отказ да спазите заложената правна рамка, която е задължителна не само за 

посочените в сигнала, но и за авторите му. Гаранцията за това е след като сте допуснали оповестяване в едната 

посока, да сторите същото и в обратната посока, с което да гарантирате независимост и безпристрастност, каквато 

се следва на надзорен административен орган.  

Отдавна членовете ни имат проблеми с нелоялни търговски практики,  отдавна е познато дружеството на 

автора на материала и със скандали по отношение продавания от него мед, но както повечето неща в родната 

ни действителност, намерил е лостовете, които да го извадят „чист”, а върху нас да сипе клевети, от които да 

търпим вреди за неща, които самият той е оставил следи в правния мир, че е извършвал. По този въпрос, 

разбира се МЗХГ не е страна – това ще бъдат повдигнати за разрешаване от съд спорове – всеки поотделно. Но 

косвено, за да не бъде замесено Министерството в бъдещи частно-правни спорове занапред по този въпрос, 

очакваме да ни информирате, че сте направили проверка по случая за въпросите, които сме повдигнали и 

считаме, че сме надлежната страна да го иска, тъй като членовете ни в момента търпят рестриктивни действия 

именно по повод сигнала, а отделно от това търпят вреди по повод публичния характер на изложените данни 

/неверни и непотвърдени/, клеветническите твърдения лишиха някои от нас от контрагенти за експорт, други 

пък се отдръпнаха, за да не бъдат въвлечени в съдебни производства, които с оглед характера на публикацията 

се очертават да са неизбежни срещу авторът на материала.  

Още по правната страна на казуса:   

 По отношение експертизата на длъжностните лица по физическите проверки срещу нас и методите, които ни 

се демонстрираха на терен от тях в настоящата жалба няма да развиваме мотиви, макар че има много какво да 

напишем и то с аргументи – експертни и правни. 
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В готовност сме да представим  допълнение към оплакванията си към настоящата жалба, която считаме, че  в 

момента е  повече от достатъчно годно правно основание и повод за иницииране на административно производство 

срещу „АПИТРЕЙД” ЕООД и вярваме, че адресатите по компетентност ще бъдат мотивирани да извършат 

проверка.  

Анонсираме, че и от други НПО в сектора ще има присъединени оплаквания в смисъла на нашия сигнал, тъй 

като дружеството, което е обект на сигнала е всеизвестен в бранша прекупвач и практиката му е ноторноизвестна. 

Молим Ви, по така депозирания от нас сигнал да ни информирате за предприетите действия или за отказът да 

бъде сторено, с оглед което произнасяне на всеки от компетентните административни органи ще бъде и по-

нататъшната ни процесуална защита.  

 

С уважение:     

 

юрк. Диана Петкова, в качеството на пълн. на Искрен Мутафов - Управител и Председател на Седемчленния УС и 

във връзка с решение на Инициативен съвет по повод оплакванията обективирани по-горе при СДРУЖЕНИЕ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ 

Приложение: 

Извадка от горецитираната справка в частта на процесното „Становище” с характер на сигнал срещу нас от 

http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/rezultati-ot-obshestveno-obszhdane/ - 

страниците, обективиращи твърденията на Апитрейд ЕООД 

 

   

Препис за всеки от адресатите, вкл. за адресати от Европейската комисия изпращаме в оригинал на български език,  като 

един от официалните езици на ЕС. /Принудени сме да имаме и тази готовност, тъй като от сигнала стана ясно, че до същите 

адресати в кумулация авторът на материала е разпространил клеветническите си твърдения. 

http://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/rezultati-ot-obshestveno-obszhdane/

