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ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И  ФИНАНСИ – 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА 

ДО   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И 

ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА – Г-Н ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ 

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ – Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

ДО  НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА 

ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ  КОМИСИИ 

 

СТАНОВИЩЕ 

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, 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: 

Мотивирано становище по Законопроект за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2019 г. http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78261 

сигнатура 802-01-46 Дата на постъпване 29/10/2018 Сесия Четвърта сесия , внесено от 

Министерски съвет РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОМИСИИ Комисия по бюджет и 

финанси (водеща) Комисия по труда, социалната и демографската политика 

(участваща) СРОК ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДИ ВТОРО ГЛАСУВАНЕ Срок за 

предложения: 13/11/2018 ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА 31/10/2018 - Становище на 

Фискалния съвет по Проект на закон за бюджета на ДОО 2019 г. ( първо 

гласуване)31/10/2018 - Становище на КНСБ по Законопроект за бюджета на 

mailto:sdr_biopro@abv.bg
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78261
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576/standpoint/ID/9663
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576/standpoint/ID/9663
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9675
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държавното обществено осигуряване за 2019 г. ( първо гласуване)01/11/2018 - 

Становище на Омбудсмана на Република България по Законопроект за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2019 г., 802-01-46, внесен от Министерски 

съвет на 29.10.2018 г. ( първо гласуване) 01/11/2018 - Становище на БТПП по 

Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., 802-01-46, 

внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. ( първо гласуване) 

СТЕНОГРАМИ ОТ КОМИСИИ  

 01/11/2018 - Комисия по труда, социалната и демографската политика - 

обсъждане(комисии първо гласуване)  

СТЕНОГРАМИ ОТ ПЛЕНАРНА ЗАЛА  

 06/11/2018 - Пленарно заседание - обсъждане(зала първо гласуване)  

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА, 

УВАЖАМИ Г-Н АДЕМОВ,  

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА, 

УВАЖАЕМИ Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

След като се запознахме с развитието при първо гласуване по внесения 

законопроект, в срока преди второто гласуване, Ви молим като народни представители, 

да приемете, за да представите Становище на организацията ни, зад която стоят 400 

биологични земеделски стопани по 

Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.   

Ние от СБПБ сме против повишаването на минималния осигурителен доход за 

земеделските стопани от 350 лв. на 560 лв.  

Мотивите ни за това са следните: 

Считаме, че с вдигането на прага на осигурителния доход за земеделските 

стопани ще бъдат натоварени малките и средни земеделски стопани, защото 

административното повишаване на минималния осигурителен доход не означава, че 

доходите в сектор селско стопанство са се увеличили с 60%, за да е адекватно горното 

предложение. 

От така депозираните становища на институциите в РБългария, както и от 

стенограмата на проведеното пленарно заседание – първо обсъждане/гласуване, не 

видяхме някой да се е застъпил за нас - единствено в Становище на Омбудсмана на 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9682
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9682
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9682
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9685
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9685
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9685
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/steno/ID/5319
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/1
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/9682
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Република България по Законопроект за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2019 г., 802-01-46, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г. ( 

първо гласуване) 01/11/2018 , виждаме грижа по така заложените „минимални” прагове 

на осигурителен доход. В частност, считаме, че нашия сектор, не е съобразен с 

реалностите и вместо да бъдем улеснявани, ще бъдем демотивирани, а много от нас 

буквално ще бъдат принудени да потърсят друг поминък.  

Годишната осигурителна тежест ще бъде по-висока от годишното подпомагане 

на едно малко земеделско стопанство, като това най-вероятно ще мотивира много на 

брой малки земеделски стопани да не подновят регистрационните си карти. 

Земеделската дейност не се осъществява нито целогодишно, нито в определено 

работно време, работа се извършва в подходящи условия, спрямо биологичните 

изисквания на културите или животните които се отглеждат, а именно тъй като не е 

предложен вариант за осигуряване само за реалното отработено време, а върху 

нормативно определено такова е предложен този облекчен режим на по-нисък 

минимален осигурителен доход. 

Ако земеделското производство може да бъде наречено специфично, то 

биологичното производство на земеделски продукти, носи допълнителни 

предизвикателства за стопаните и повишаването на осигурителния доход, 

допълнително би затруднило този приоритетен сектор. Като се има в предвид липсата 

на средства по компенсаторните мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020, предназначени за 

подпомагане на биопроизводителите, то една допълнителна тежест би била пагубна за 

малките биологични стопанства. Също така би обезкуражило навлизането на млади 

производители в сектора, които без финансиране и с висока осигурителна тежест не 

биха били конкурентоспособни спрямо големи и утвърдени стопанства. Трябва да 

отбележим че, ние не сме против изсветляване на сектора и плащане на осигурителни 

вноски, но твърдението че по този начин получаваме допълнителни „права“ е 

абсурдно, ако някой производител желае и има финансовия потенциал, сам би се 

осигурявал на по-висока осигурителна сума.  

Настояваме, размерът на настоящия минимален осигурителен доход за 

земеделските стопани да се запази. 

Да се осигурят средства по мярка 10 и 11 по начин който вече не веднъж сме 

предлагали в наши становища. 

На вниманието на г-жа Танева, в качеството й на председател на Комисията по 

земеделието и храните и господата народни представители, 

Молим Ви,  като Комисия в ресора,  който защитава нашите законни права и 

интереси, в срока между двете четения да представите като Предложение на народните 
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представители между първо и второ гласуване становището ни, за да бъде обсъдено 

при второто четене и гласуване. 

Адресирали  сме  настоящото едновременно до водещата комисия и учасващата 

такава, на които е разпределен  този законопроект,  но също така очакванията  ни  са 

всеки един от участващите народни представители и най-вече Комисията по 

земеделието и храните - към 22-мата й членове, всеки от които в качеството на народен 

представител  разполага с волята и правото си на предложение,  за да даде  

деволутивен ефект становището ни  или  поне да има чуваемост гледната точка на 

земеделските стопани  в специфичен бизнес-сегмент, каквото се явява биологичното 

земеделие.  

 

 

 

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 като производители, преработватели и подизпълнителите им) 

 

 

 

дата: 12.11.2018 г. 

гр. Велико Търново 


