
 

ПРОТОКОЛЕН КОМЕНТАР  

 

На 26.11.2018  г. бе проведена среща в МЗХГ на представители на пчеларски 

организации, състояла се в зала 500 от 13:30 часа. Срещата продължи около 2 часа и 25 

минути, в състав: 

Иван Кожухаров – Конфедерация на българските пчелари 

Илия Кафазав - БПС Югозападен регионален 

Стоян Стоянов - БПРА 

Мария Матушева - НААБП Марко Вачков 

Искрен Мутафов - за Сдружение на българските производители на биопродукти(СБПБ) 

 

От страна на МЗХГ, зам. министър Янко Иванов, Силвия Василева и Сийка 

Пеева от отдел животновъдство, както и др. експерти от МЗХГ 

 

Срещата премина като конструктивен диалог, бяха изслушани исканията 

на пчеларите, като от страна на МЗХГ бяха поети следните ангажименти: 

 

1. До средата на януари да се сформира постоянно действаща работна група(пчеларски 

борд, експертна комисия или както решат да я кръстят) в която от страна на пчеларите 

ще бъдат излъчени представители от: 

-юридически лица с нестопанска цел с обществено-полезна цел, 

-които да разполагат с активна членска маса, ангажирана в сектор „Пчеларство”; 

-организациите да са публикували годишен финансов отчет; 

-всички доказателства, че организациите не са „кухи” - /изброените изисквания 

за ЮЛНЦ в обществено-полезна цел в ЗЮЛНЦ/ 

 

2. От страна на МЗХГ формално обещаха да намерят средства за отваряне в най-кратки 

срокове на държавна помощ по схемата de-minimis, за 2018год. Бяха поставени от 

пчеларите искания да отпадне лимита от 200 пчелни семейства, понеже през СПО 200 

пчелни семейства се равняват на 12 крави, или 200 крави се равняват на 3321 пчелни 

семейства. Поставен бе и въпроса не е ли налице нарушение по Регламента да се 

обвързва помощта de-minimis с качество и количество на реализираната продукция. В 

тази връзка страните приемат, че следва да се съобрази новия Регламент (ЕС) 2018/848 

на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 834/2007 на Съвета/* 

 

3.  Обвързана подкрепа на този етап стана ясно, че няма как да има, тъй като сектор 

„Пчеларство” не е включен в списъка на допустимите за подпомагане сектори на 

европейско ниво. 

 

4.  По въпроса за забавата плащанията на средства по Мярка 11 като причина за 

забавата бе посочено, че срока на контролиращите лица да въведат данните в системата 

към ДФЗ и МЗХГ бил до края на декември  и  че  най-рано през  януари би било 

възможно от техническа гледна точка да се изплатят средствата. 

В този контекст бе разгледан и въпроса за неплатените средства по Мярка 214 и Мярка 

11 за 2016 год. като Михаил Карабельов от страна на МЗХГ разви теза, как държавата 



на база член 28 от Регламент 1305(2013год.), била възприела в ПРСР 2014/2020 

преходният период за пчелни семейства да е равен на минималният (но това ПРСР като 

нормативна база/уредба бе прехвърлено за отговор на юристите, а и е повдигнат спор 

пред ВАС по този въпрос,както и по други, вж. Адм.д.4906/2017 г. по описа на 

Върховен Административен съд – жалбоподател Сдружение на българските 

производители на биопродукти /СБПБ/).  Мярка 11.1, която била за преходният период, 

имала конкретика по тези въпроси, не се постигна яснота , но все пак Михаил 

Карабельов предостави служебния си телефон за информация, за да бъде търсен за 

разяснения и уточняване. (съобр. нов регламент Регламент (ЕС) 2018/848 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 834/2007 на Съвета, публикуван на официалния сайт на Европейския съюз – EUR – 

Lex със следната сигнатура: 

/ Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 834/2007 на Съвета 

PE/62/2017/REV/1 

OJ L 150, 14.6.2018, p. 1–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, 

PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 

In force 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj 
 

5.  Разгледан бе въпроса за подкрепа на пчелните семейства под селекционен 

контрол - зам. министъра възложи на екипа си да провери какви са възможностите по 

този въпрос (остава открит процеса на обсъждане на този въпрос, когато се сформира 

евентуалният, но обещан ПЧЕЛАРСКИ БОРД). 

 

6.  Поставен бе за разглеждане и въпроса с Наредба 10 (за идентификацията на 

пчелните семейства) и двойната идентификация. Зам. министъра се оказа изумен от  

действителното положение, с което бе запознат очевидно едва на срещата, тъй като 

именно той бил участвал в разработването на старата идентификация на пчелните 

семейства. Показана му  бе и тази снимка(част от настоящият протоколен коментар на 

срещата). 

 

7.  Въпросът за сроковете, в които могат да се извършват физически проверки на 

пчелините ни от страна на държавните институции – остана неизяснен. Страните са 

наясно, че са депозирани многобройни индивидуални възражения срещу физически 

проверки по отношения действия на проверяващи длъжностни лица. 

 

Извод: 

Проведената среща приемаме за позитив, тъй като бе проведена в условията на 

диалогичност и взамни компромиси. Пчеларите са наясно с невъзможността към 

настоящия момент да се отделят средства de-minimis, но пък е изключителен плюс 

възприемане идеята за сформиране ПЧЕЛАРСКИ БОРД с ясни критерии кои са 

надлежните организации, които да участват (изброения фактически състав в ЗЮЛНЦ – 

за в обществено-полезна цел). По въпросите за синхронизацията на националната 

правна рамка с актуалната европейска е нормално въпросът да е открит, тъй като е от 

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj


юридическо естество и става дума за процеси, които присъстващите и изобщо частно-

правните субекти във всяка държава членка, каквато е и нашата,  няма възможност да 

управляват,  а единствено да търсят защита в случай на нарушени права и законни 

интереси и да изискват от административните органи спазването на същите по 

отношение тях. Като цяло приемаме положително срещата доколкото бе 

манифестирано желание от страна на Компетентния административен орган – МЗХГ за 

диалог и чуваемост на оплакванията. 

 

 

бел. моя, касаеща само СБПБ: 

в процеса на преобразуване сме съобразили, така, както бе решено на ОС и съответно 

допълване Устава на СБПБ с актуалната нормативна рамка, както и с разширението  „и 

изобщо всяка регулативна правна рамка на био-земеделието (европейска  и 

съответната й национална), т.е. освен изрично посочване текстовете на 

съществуващата правна рамка, да има и разширение с посочената обособена част, с 

оглед бъдещи промени, изходящи от ЕК или ЕС, след последния касаещ пряко 

дейността ни: 
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 834/2007 на Съвета 

PE/62/2017/REV/1 

OJ L 150, 14.6.2018, p. 1–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, 
PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 

In force 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj  

 
 

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj


 


