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ДО  

СНЕЖАНА ГРИГОРОВА, 

Главен експерт в отдел ППНТП,  

Дирекция „Развитие на селските райони“,  

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

НА Р БЪЛГАРИЯ 

Тел:02/98511768 

електронни пощи по обявенатата тема: 

sgrigorova@mzh.government.bg 

mhadzhiyska@mzh.government.bg 

 

На Ваша Покана за заседание на ТРГ по Мерки 10,11,12 и 13 , в срок до в срок до 10.01.2019 г. (четвъртък) 14.00 часа за 

обсъждане Ви предоставяме на посочените електронни пощи: 
 

СТАНОВИЩЕ 

от "СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ" ЮЛНЦ , определено за 

извършване на общественополезна дейност,ЕИК 204968338, Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област Велико Търново, община 

Велико Търново, град Велико Търново Пощенски код: 5007ул. ПЕТКО ТОДОРОВ № 3 А Адрес за кореспонденция с НАП на територията на 

страната:БЪЛГАРИЯ, област Велико Търново, община Велико Търново, град Велико Търново Пощенски код: 5000, ул. Мармарлийска № 8 , 

Електронна поща: sdr_biopro@abv.bg Интернет страница: www.sbpb.bg  чрез юрисконсулт Диана Стойнова Петкова, адрес за размяна на книжа: гр. 

Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Мармарлийска”№ 8, телефон: 0878648361, 062 62 59 80, електронна поща: diana.petkova69@gmail.com 

потвърдено присъствие ЧРЕЗ Деан Валентинов Иванов за  СБПБ  НА 11.01.2019 г., в Министерство на земеделието, храните и горите, зала 

„400“, от 13:00 часа  
 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГРИГОРОВА, 

с оглед краткото време и след като обсъдихме така представените проекти за изменения и допълнения на нормативните актове: 

mailto:sgrigorova@mzh.government.bg
mailto:mhadzhiyska@mzh.government.bg
mailto:sdr_biopro@abv.bg
http://www.sbpb.bg/
mailto:diana.petkova69@gmail.com
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1.  Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

2. Наредба № 5 за прилагане на мярка 12  "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" 

3. Наредба № 6 за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г. 

4.Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., 

ПОТВЪРЖДАВАМЕ, ЧЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С ТАКА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ 

ПО ТЕКСТОВЕТЕ. 

 

Бихме искали обаче да направим Предложение за обсъждане, което беше повдигнато като въпрос от биологичните пчелари сред 

нас: 

Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО: 

ПО ОТНОШЕНИЕ ТЕКСТА НА НОРМАТА ПО Чл. 26.  
Не се одобряват за участие в мярка "Биологично земеделие": 
1. парцели, пчелни семейства и животни, за които в заявленията по чл. 6, ал. 2 е отбелязан грешен код; 
2. пчелни семейства, животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените съгласно чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1; 
3. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) земеделски парцели, пчелни  емейства и животни, за които е установено, че не са налични 
финансови средства по чл. 9 или не е спазено условие от заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г. 

 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ОТПАДНЕ АЛИНЕЯ 3.  

МОТИВИТЕ НИ СА, че нормата по чл. 26 е санкционна норма по отношение правосубектността за участие изобщо по мярка 

„Биологично земеделие”, в която следва и са изброени несъответствията, неизпълнението на определените за участие по мярката 

изисквания. Недостигът на финансови средства по мярката не е обстоятелство, което да се вмени като несъответствие на заявителя и не 

следва на това основание да бъде поставян в неравноправно положение спрямо други, за които са достигнали средствата, т.е. 

достатъчността или недостатъчността на финансовия ресурс в сроковете за депозиране на заявленията очевидно, че няма как да бъде 

установена, а предварителното рестриктиране в ал.3 поставя на произволен принцип в дискриминация , без критерий, относим по 

отношение изикванията за надлежния кандидат по мярката, правоимащите и отговарящи на условията биологични земеделски стопани. 

В този смисъл не намираме и за удачна каквато и да било редакция, която да търси обвързване на финансовия ресурс с правото на 

одобрение за участие в мярката. Справедливостта изисква ако предварително е ясно, че няма да има финансов ресурс изобщо да се 

обяви, че няма да се приемат заявления по мярката, а не това да бъде обвързано с одобрителния режим, регламентиран в нормата по чл. 

26 на конкретния нормативен акт. 

 

apis://Base=NARH&DocCode=83830&ToPar=Art6_Al2&Type=201/
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО: 

ПО ОТНОШЕНИЕ ТЕКСТА НА НОРМАТА ПО  Чл. 46. (1) Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, одобрява, намалява или 
отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на 
изискванията за подпомаганите дейности.(2) При извършване на административните проверки по ал. 1 по дейности, свързани с плащане на брой 
пчелно семейство, ДФЗ – РА, използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните към датата на подаване на 
заявление от кандидата информация.  

 

в чл. 46 ал. 2  ПРЕДЛАГАМЕ да се зададе КОНКРЕТНО срок за извършване на административните проверки и той да бъде : “не по-

късно от 30 септември през съответната(текущата) година.”  Редакционно е съвсем осъществимо при наличие на воля  това 

конкретизиране като текст да се добави в началото или в края на текста по ал. 2 на същата норма или където и да е, но да се зададе 

конкретика. Считаме, че конкретиката в краен срок е наложителна, защото касае физическите проверки, които се извършват от 

съответните държавни органи(техническите инспекторати на ДФ “Земеделие”) на терен(на място по пчелините). 

МОТИВИТЕ НИ СА, че есенните профилактични прегледи от ветеринарно-медицинските специалисти се извършват до 30 септември 

през текущата година. След този период, пчелните семейства се зазимяват (пчелите са в зимен покой) и не е удачно да бъдат 

обезпокоявани от представителите на ДФ “Земеделие”, буквално проверките им се състоят в това да си правят селфита (много често 

дори на фона на снежна покривка) с нашите пчели. Друг е въпросът, че в такъв момент констатациите на т.нар. административни 

проверки са при всички случаи спорни, а освен това и търпим вреди в случай, че се поиска да се отварят зазимените ни кошери, а от 

там възникват и конфликтните ситуации, т.к. при всички случаи такова отваряне води до смъртност на пчели, която ни се вменява в 

наша тежест.  За да се избегне този момент, следва да има конкретика и в срока /поне инструктивен/ за административния орган, в 

който да прави административните си проверки що се касае до биологичните пчелари, с оглед спецификата на дейността. 

 
Становището си по горните текстове е позитивно. Молим да бъде включено за обсъждане обективираното като две предложения пред 

колегиума от тематичната работна група. Пожелаваме ползотворна работа в добър диалогов режим. 

 

 

С уважение: 

    юрк. Диана Петкова 

    пълномощник на СБПБ 

 

 


