
 
 
 
 

Page 1 of 3 
 

ДО    Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,  

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДО    Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА ЗАМ.МИНИСТЪР, 

ЧРЕЗ   ОТДЕЛ „БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” 

ПРИ   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ   

НА   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ОТНОСНО:  

Проект на Заповед на ресорния министър, с която се определя 01.03.2019 г. за начална  дата  на  

прием  на  заявления  за  подпомагане  по  реда  на  Наредба  №  5  от  2009  г.  по схеми  и  

мерки  за  директни  плащания  за  Кампания  2019  г.  относно  мерките, финансирани от 

Програмата  за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)  –  във 

вр. с прилагане за Кампания 2019 г. Мярка 11 „Биологично земеделие”  от  ПРСР  2014-2020  г.  

и  Мярка  10  „Агроекология  и  климат”  от  ППРСР 2014-2020 г. 
 

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ 
ОТ  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. 

„Петко Тодоров” №3А, адрес за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново 

5000, ул.”Мармарлийска”№8, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg ,  в  качеството  на  

отраслова  организация,  самоопределила  се  и заложила  в  Устава  си  да  осъществява  

дейност  в  обществено полезна  цел. 

 

ПО    Проект  Заповед  за  започването  на  прием  на  заявления  за подпомагане по мерките, 

финансирани от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) за 

кампания 2019 г. 
 

Уважаеми господин Министър, г-жо Заместник Министър,  

Уважаеми господа , ангажирани в работната група на  

Отдел „Биологично производство” при МЗХГ на РБългария, 

В срока за обществено обсъждане, представяме Ви, за да приобщите към постъпилите 

предложения настоящото Писмено становище, в което сме резюмирали следните и мотивите, за 

да ги обективираме:  

Предложения за коректни текстове: 

Предложение 1: 

През кампания 2019 да не се приемат заявления за подпомагане, с които се  поема  нов  

ангажимент  по  мярка  11  „Биологично  земеделие“от  ПРСР  2014-2020 г. или се разширяват 

поети ангажименти по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредба No 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 

„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

mailto:sdr_biopro@abv.bg


 
 
 
 

Page 2 of 3 
 

г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), с изключение  на  производители  чиито  трайни  насаждения  са  втора  

година  в преход  към  биологично  производство  или  са  преминали  към  биологично 

производство, като максимално декларираната площ не надвишава 300 декара. 
 

Мотиви:  

В случая предложеното число  300 е съвсем условно. Идеята е да има  методически  

някакъв  заложен  праг  на  декларираната  площ,  в  противен случай  при  зададения  проекто-

текст  се  създава  неравноправна  среда  за кандидатите  и усещането, че се обслужват големи 

корпоративни интереси,  а се отказва  достъп  до  финансиране  на  дребния  и  среден  бизнес  в  

този  сегмент  на интереси, регулирани със съответните Регламенти на ЕО. 
 

Предложение 2: 

През кампания 2019 да не се приемат заявления за подпомагане, с които се поема нов 

ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.  или се разширяват 

поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6 от Наредба No 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 

„Агроекология и климат“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), с изключение на  дейности по направление „Опазване на застрашени 

от изчезване местни  породи,  важни  за  селското  стопанство“  и  по  направление  "Контрол  

на почвената  ерозия":  за  противоерозионни  мероприятия  в  лозя  и  трайни насаждения, като 

максимално декларираната площ не надвишава 300 декара. 
 

Мотиви:   

Съображенията  изложени  в  предходния  пункт  за  избягване елемента  на  елиминация  

с  оглед  спазване  принципа  за  добро  финансово управление.  Елиминацията  на  групи  

заявители  без  заложени  критерии  не  е ефективен  инструмент,  съответно  в  разрез  с  

принципа  за  добро  финансово управление.  Необходимо  е  експертния  ресурс  към  МЗХГ,  

ангажиран  с управлението  на  заложените  бюджети,  при  условие,  че  са  констатирали  висок 

риск  от  надхвърляне  планирания  бюджет  по  съответната  мярка,  да  разработят методика  

със  заложени  критерии,  та  поне  да  симулират  равнопоставеност  и достъпност до ресурса, 

но не и чрез елиминация на старта. 
 

Обобщени  мотиви   

По горните  текстове,  касаещи  предложенията  ни досежно ЗАПОВЕДТА (проект), 

предмет на обсъждане:  

Биологичното  производство  се  счита  за  приоритетен  сектор    във  всички държави  

членки  на  ЕС,  респ.  и  у  нас  и   не  трябва  да  страда  от  недостиг  на средства,  поради  

неефективното  и  несправедливото  им  разходване  –  очевидно, че е такова при констатациите, 

направени с Доклада на заместник-министъра.  
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Сектор „Плодове и зеленчуци“, отглеждани по биологичен начин, също се разглежда  

като  приоритет  от  МЗХГ.  А  по  конкретно  производителите, отглеждащи  /  биологично  или  

конвенционално/  плодове  и  зеленчуци,  създават висока добавена стойност на единица площ, 

инвестират дългосрочно, снабдяват предприятията от леката промишленост с търсена 

екологично чиста продукция,  като  също  така  осигуряват  заетост  на  голям  брой  сезонни  и  

постоянни работници в малките населени места. Липсата за финансиране на малки и средни 

биологични стопанства, води до  ощетяване  на  тяхната  конкурентоспособност  и  

деформиране  на конкуренцията в полза на щедро финансираните големи, промишлени ферми. 

Липсата  на  финансиране  на  стартиращи  биологични  стопанства,  даде конкурентни  

предимства  на  стопани,  изпреварили  спирането  на  приема  на заявления, по Мерки 10 и 11 

през кампания 2017 г.  Приемът по Мерките 10 и 11 не  може  да  се  осъществява  на  

състезателен  принцип,  както  при  мерките, финансирани  по  втори  стълб  на  ПРСР  2014-

2020.  Следователно производителите, които са лишени от подпомагане не биха могли да 

поддържат конкурентна пазарна цена, за разлика от колегите си, които са поели 5 годишни 

ангажименти  през  календарната  2016  г.,  а  това  създава,  както  напрежение  в сектора, така 

и предпоставки за прекратяване на дейността на стартиращи малки и  средни  биологични  

стопанства,  а  не  това  е  заложено  като  идея  на финансирането. Финансирането  трябва  да  

бъде  разпределено,  справедливо  и пропорционално  на  база  нуждата  на  стопаните  от  него.  

Субсидирането  е подкрепа  насочена  към  МСП,  а  на  практика  се  оказва,  че  биват  

подкрепяни жизнеспособни бизнеси, които нямат нужда от такъв тип директно подпомагане. 

Практиката  за  създаване  на  прагове  при  финансирането  на  земеделските производители  

никак  не  е  нова,  такава  е  видна  при  обвързаната  подкрепа, директните  плащания  и  

преразпределителните  плащания.  В  контекста  на горните предложения,  подобни прагове и 

диференциация на ставките, трябва да бъдат  методически заложени като критерии за подбор  и 

по Мерките 10 и 11 от ПРСР 2014-2020.  

 

 

 

С уважение: 

 

 

 

  Екипът на СБПБ, ангажиран с активността, заложена в Устава със становища, 

предложения, сигнали, препоръки и др. по проекто административни общи/нормативни или 

административни/ актове, касаещи Био-земеделие. 

 

Становището изпращаме на обявените електронни пощи, така също публикуваме и на сайта на 

сдружението – www.wp.sbpb.bg 

 

 

26.02.2019 г. 

http://www.wp.sbpb.bg/

