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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 

ЧРЕЗ  Дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХГ 

 

СИГНАЛ 

на 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(в процес сме на 

трансформиране в обществено полезна цел), 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 Становището членската ни маса наброява близо 400 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), 

ОТНОСНО: Публикация за прието в неформална среща предложение на Асоциация на 

земеделските производители в България(АЗПБ) по Проект на Решение на Министерския съвет 

за одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР на МЗХГ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТРИ НА МЗХГ, 

Видно от сайта за обществено обсъждане: Проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските 

земи (С проекта се създава организирана и последователна цялостна уредба на поземлените отношения, 

която да преодолее недостатъците на настоящата регламентация в отделни и различни по степен 

нормативни актове, да премахне противоречията между тях, да даде цялостна, достатъчна и оптимална 

регулация, съобразена с актуалните обществени отношения в страната.) 

  Отговорна структура:  дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ 

 Email:  dnenkova@mzh.government.bg 

 

Дата на откриване: 27.8.2018 г. 

mailto:sdr_biopro@abv.bg
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Целева група: Всички заинтересовани 

Сфера на действие: Земеделие и развитие на селските райони 

Дата на приключване: 26.9.2018 г. 

 Проект на Решение на Министерския съвет 

 Проект на Закон 

 Мотиви към проекта на Закон 

 Цялостна предварителна оценка на въздействието 

 Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието 

 Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет 

 При наличие на публичната информация по-горе, считаме, че все още сме в работен 

процес, по който общественото обсъждане е приключило, но още няма публикувана 

обективираната Справката  за отразяване постъпилите становища и предложения. В същото 

време, чрез специализиран в сектора сайт  www.agrozona.bg ,   

https://agrozona.bg/otpada-100-protsentovoto-pravilo-pri-dobrovolno-sporazumenie/, узнахме, че: 

Отпада 100-процентовото правило при доброволно споразумение 

Агрозона ПУБЛИКУВАНО НА 26.10.2018  

От МЗХГ приеха предложенията на АЗПБ по Закона за земеделските земи 

По предложение на Асоциацията на земеделските производители в България,  отпада 100- 

процентовото правило  при доброволно споразумение. Запазва се досегашният режим, според 

който споразумението влиза в сила, когато се разпише от минимум 2/3 от ползвателите на 

земеделски земи. Експерти от земеделското министерство приеха предложенията на АЗПБ по 

време на среща във ведомството днес. За тези, които не са подписали споразумението, ще се 

прави служебно разпределение, като водещо ще бъде правното основание и районите и 

местностите, в които е то, обясни пред „Агрозона“ Венцислав Върбанов, председател на 

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).Постигнат е още консенсус да 

отпадне  възможността едновременно да бъдеш в споразумение и да работиш в реални граници. 

Деклариращите, че ще работят в реални граници, ще трябва да  се откажат от участието си в 

споразумения, обясни Върбанов. Асоциацията на земеделските производители в България 

(АЗПБ) е категорична, че не трябва да се развалят моделите, които са се доказали през годините, 

а да се подобрят, заключи Венцислав Върбанов. 

Колкото и да проверявахме в сайта на МЗХГ, освен в сайта за обществено обсъждане на 

проекта на горепосочения нормативен акт (първоначално замислен като Кодекс, после като 

Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи), не намерихме 

окончателно становище, кое се приема и кое не се приема, т.е. никъде не е видна справката , 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14272
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14273
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14274
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14275
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14276
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14277
http://www.agrozona.bg/
https://agrozona.bg/otpada-100-protsentovoto-pravilo-pri-dobrovolno-sporazumenie/
https://agrozona.bg/author/redaktor/
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отразяваща предложенията и сигналите. Видно от сайта за обществено обсъждане, активно 

участие със становища сме взели ние, от Сдружение на българските производители на 

биопродукти /СБПБ/ с кратки бележки и активно - Национално ловно-рибарско сдружение „ 

Съюз на ловците и риболовците в България”.  

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3736 

Затова пък незнайно как в среща/според статията/, са прокарали предложението си 

колегите от Асоциация на земеделските производители в България да отпадне 100 процентовото 

правило при доброволно споразумение. И пак от статията разбрахме, че МЗХГ е приело това!!! 

С оглед горното обстоятелство, при положение, че официално не виждаме обявена 

Справката за отразяване предложенията и становищата, нито пък има от страна на МЗХГ 

потвърждение/опровержение прието или неприето е предложението /по-горе/, обективираме 

настоящият СИГНАЛ, с който: 

Изразяваме становище  против  предложението на Асоциацията на земеделските 

производители  в  България  да отпадне 100 - процентовото правило при доброволно 

споразумение, а именно, доброволното споразумение да влиза в сила, когато се разпише от 

минимум 2/3 от ползвателите на земеделски земи. 

Мотивите ни да сме против такова предложение са следните: 

Един голям производител обикновено, притежава лично , както и чрез свързани лица или 

едновременно - няколко дружества, всяко от които се явява индивидуален  ползвател  в  

доброволните споразумения, което означава че няколко големи производители  биха  имали  

решаващ  глас при разпределяне масивите за ползване. 

Отпаднето на изискването  това  доброволното споразумение да  влиза  в  сила само 

когато 100%  от ползвателите са го разписали,  ще бъде в ущърб на малките и средните 

земеделски стопани, поради това,  че  лесно  ще  бъдат принуждавани да се преместят от 

земеделски блокове с по-високо плодородие, към масиви които са по-неплодородни или 

отдалечени.  

Също така биопроизводители, сред които са членовете ни,  които имат сертифицирани 

масиви, включени в споразумението за ползване, биха рискували да бъдат санкционирани, ако 

площите които обработват бъдат изместени географски, при подписване на споразумение със 

съгласие на 2/3 от ползвателите. 

Известно ни е, че има недобросъвестни производители, които своеобразно  саботират  

доброволните споразумения,  но това  са прецедентни, по-скоро единични случаи в практиката и 

не следва заради шепа недобросъвестни лица да се засягат интересите на всички останали.  

Ето защо, считаме, че  или  трябва да  се запази сегашният модел, или да  се направи ново 

обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, а не с една организация,  с  чиито 

предложения  водим задочен спор, тъй като не са ни били известни по време на общественото 

обсъждане на проекто-кодекса за земята. Следователно, като не сме участвали в обсъждането на 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3736
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подобно предложение,  сме нямали възможност да възразим по така направените предложения , 

тъй като в готвения  проекто-кодекс  за  земята  бе залегнало 100 процентовото правило.  

Напълно е възможно да имаме и много други забележки и несъгласия с АЗПБ,  при всичките ни 

уважения, но не считаме, че еднолично на срещи с МЗХГ следва да се налагат подобни тези,  

обслужващи само определен малцинствен кръг от лица. Не само, че не се разпознаваме като 

интереси в подобна теза, но има и други организации, които ще се присъединят в 

отграничаването ни по тази позиция, защото идеята на това предложение /според медиите вече 

прието, макар и да не го виждаме официално/, е да се укрепят вече крупните представители от 

бизнеса, за сметка на малкия и средния бизнес в земеделието, респ. биоземеделието,  което е 

недопустимо и противориечи на европейската правна рамка, създава дискриминационен ефект, 

поставящи едни земеделски стопани /едрите/ в още по-изгодни позиции, за сметка на малките и 

средните. Намираме това предложение за откровен саботаж на дребния и среден земеделски 

бизнес. 

Против сме и да отпадне  възможността едновременно един производител да бъде 

участник  в споразумение и да обработва земите си в реални граници,  като 

деклариращите, че ще обработват земите си в реални граници,  ще трябва да  се откажат  

от  участието си в споразумения. 

 Практически това е посегателство върху частната собственост, ако правилно сме 

разбрали предложението, тъй като то официално така и не е било представяно за обсъждане. 

Тук може да има множество постановки от практиката, които ще затруднят изрядните 

земеделски стопани. Например собственик или наемател на голям парцел или група големи 

комасирани парцели, който е наел, купил и т.н. други имоти, пръснати по землището на едно 

населено място, съвсем логично би искал да ползва комасираните имоти в реални граници, а 

некомасираните да включи в споразумение. Тоест ако това се приеме, стопанинът ще се наложи 

да се споразумява с други ползватели  дали  да  ползва  собствените си комасирани парцели, а 

нали целта на споразуменията е да се комасират земи?! А в случай, че откаже да участва в 

споразумението, то некомасираните земи ще останат в реални граници, което ще представлява 

трудност  за  земеделския стопанин да обработва няколко или няколко десетки  парцела  в  

емлището, както и за другите ползватели, които ще трябва да осигурят достъп до всеки един 

имот, който не участва в споразумението.  

Друг вариант е един производител да отглежда трайни насаждения/особено отглеждани 

по биологичен начин/ и едногодишни култури, логично е да включи имотите, върху които ще 

отглежда едногодишните култури в споразумението, а трайните насаждения да обработва в 

реални граници, тоест това предложение ще постави такъв стопанин в затруднено положение.  

Примерите  за негативен резонанс от приемането на такова предложение не се изчерпват 

с гореизброените – житейските хипотези в тази връзка са безкрайно много, ето защо: 

Настояваме, текстовете да се прецизират, така че да не увреждат интересите на една 

голяма маса малки и средни земеделски стопани, или изобщо да не се правят промени. 

Така също следва и да са достъпни до обществено обсъждане, а не на срещи по единично, 

където едни организации да са с предимство или да се приемат като представителна извадка на 

съсловието, от което действително сме част,  но имаме интереси,  които т.нар. представителна 

извадка в лицето на предложителя на спорните текстове по-горе, Асоциацията на земеделските 

производители в България, категорично не представлява. 
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С едно сме съгласни с Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ),  

че  не трябва да се развалят работещите модели,  които са се доказали  през годините, а да се 

подобряват. Подобрението обаче, което очакваме е, да не е в полза само на определени групи 

земеделски стопани, а спрямо всички да има единен стандарт. 

 

Уважеми господа, в случай, че отразеното в публикацията, по повод която Ви сезираме, не 

отговаря на истината и че не е приемано такова предложение, молим за офиициалната позиция 

на МЗХГ по този повод, което да видно в сайта за обществено обсъждане или на сайта на МЗХГ 

досежно административното производство по създаване на цялостна уредба на поземлените 

отношения чрез проекта на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските 

земи. 

 

 

С уважение:     

Инициативен съвет на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

БИОПРОДУКТИ, състоящ се от Седемчленен Управителен съвет, Председател и 400 

членове (физически и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на био-

земеделието 

 

 

10.11.2018 г. 

гр. Велико Търново 


