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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М и н и с т ъ р  н а  з е м е д е л и е т о  и  х р а н и т е  
 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от Десислава Танева – министър на земеделието и храните 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаването на Център 

за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между  Китай и  

страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

 

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, внасям настоящия доклад за приемане на проект на 

Постановление за създаването на Център за насърчаване на сътрудничеството в  областта 

на селското стопанство между  Китай и  страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

С Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните 

на Република България и Министерството на земеделието на Китайската народна 

република, подписан в Букурещ на 29.10.2014 г., се предвижда създаването на Център за 

насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и 

страните от ЦИЕ. Създаването на Центъра се явява първата стъпка за практическо 

осъществяване на това сътрудничеството. 

           Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от ЦИЕ, наричан по-долу за краткост „Център”, ще се създаде 

към Министерството на земеделието и храните на Република България, на основание     

чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, като юридическо лице – второстепенен 

разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните. Дейността и 

организацията на работата на Центъра ще се определят с правилник. 

Центърът ще се финансира от бюджетна субсидия, международни програми и 

проекти, приходи от консултантска дейност, дарения и помощи и други приходи, 

предвидени в нормативен акт. 

Китай и България ще координират страните от ЦИЕ да участват съвместно в 

управлението на Центъра чрез изпращане на свои представители или чрез други подходи, 

за да се гарантира ефективното и практическо функциониране на Центъра. Към Центъра 

се създава Консултативен съвет от 17 члена, номинирани от министъра на земеделието на 

Китай и съответните министри на страните от ЦИЕ. 
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Членовете на съвета не получават възнаграждение за дейността си. 

На доброволен принцип ще бъдат поканени за участие в Центъра държавни и 

неправителствени структури, обществени и бизнес организации и компании от всички 17 

страни по Инициативата „16+1” с интереси в областта на сътрудничеството в сферата на 

земеделието и храните. 

През първата половина на 2015 година ще бъде проведена среща на министъра на 

земеделието на Китай и съответните министри на страните от ЦИЕ, на която официално 

ще бъде стартирана дейността на Центъра. 

 Целта на Центъра е засилване на двустранното и многостранно сътрудничество 

между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието и храните чрез 

идентифициране и избиране на ключовите му области и стимулиране ефективното 

взаимодействие между икономически субекти от 17-те страни. Центърът ще бъде 

платформа за планиране и стимулиране осъществяването на практическо сътрудничество 

между реални субекти в селското стопанство – сдружения и компании, занимаващи се със 

земеделие, прибиране и обработка на продукция, производители на храни, напитки и 

оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области. 

Центърът: 
 

1. координира и планира инициативи и практическо сътрудничество в сферата на 

земеделието между Китай и страните от ЦИЕ; 
 

2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието 

на Китай и съответните министерства на земеделието на страните от ЦИЕ; 
 

3. създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за 

сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и 

предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ; 
 

4. координира провеждането на годишен форум в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от ЦИЕ. 
 

Чрез дейността на Центъра ще се задълбочава и засилва сътрудничеството в 

селското стопанство на взаимноизгодна основа между Китай и страните от ЦИЕ. Страните 

ще се възползват взаимно от споделяне на идеи, обмен на добри практики, изследвания за 

иновативни решения. Такова сътрудничество разширява хоризонтите на страните, като им 

помага за намиране на устойчив модел на селското стопанство, както и за стимулиране 

развитието на търговията със земеделски и хранителни продукти между тях. 
 

Очакваните резултати от създаването на Центъра са задълбочаване на 

сътрудничеството в областта  на земеделието и храните между страните от ЦИЕ и 

разширяване на тяхното сътрудничество с Китай, който представлява един от най-

големите пазари за селскостопанска продукция в световен мащаб, повишаване на 

възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции в отрасъла, участието на 16-те 

страни от ЦИЕ и Китай в изпълнението на различни проекти в земеделския сектор и др. 

Основна задача на Центъра ще бъде идентифициране и избиране на ключови 

области на сътрудничеството в областта на земеделието и храните, подписването на 

конкретни меморандуми и подчинени споразумения, осъществяването на конкретни 

проекти, стимулиране ефективното сътрудничество между икономически субекти на 17-те 

страни. 
 

Проектът на постановление на Министерския съвет не оказва пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което към проекта е приложена финансова 

обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния 

бюджет, съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
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С проекта на постановление не се въвеждат норми на европейското право. 

На основание чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация проектът е съгласуван с останалите министри, като направените 

целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

Предвид гореизложеното и в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква 

„б” от УПМСНА; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 
 

 ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 Министър 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № ……………… 

от  ……………………………… 2015 година 

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В 

ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ 

ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

П О С Т А Н О В И :  

 

Чл. 1. (1) Създава се Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на 

селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), 

като юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, към министъра на 

земеделието и храните, със седалище гр. София. 

(2) Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа наричан по-нататък 

„Центъра”, е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и 

храните. 

Чл. 2. (1) Центърът: 

1. координира и планира инициативи и практическо сътрудничество в сферата на 

земеделието, между Китай и страните от ЦИЕ; 

2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на 

земеделието на  Китай и съответните министерства на страните от ЦИЕ;  

3.  създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за 

сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в 

областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;  

4. координира провеждането на годишен форум в областта на селското 

стопанство между Китай и страните от ЦИЕ. 

(2) Организацията на работа и дейността на Центъра се уреждат с правилник, 

издаден от министъра на земеделието и храните, който се обнародва в „Държавен 

вестник”. 
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Чл. 3. Центърът се финансира от: 

1. бюджетна субсидия;  

2. международни програми и проекти; 

3. приходи от консултантска дейност; 

4. дарения и помощи;  

5. други приходи, предвидени в нормативен акт. 

Чл. 4. (1) Числеността на персонала на Центъра е 3 щатни бройки, в т. ч. директор, 

който се назначава по трудово правоотношение от министъра на земеделието и храните. 

(2) Директорът организира, управлява и представлява Центъра. 

Чл. 5. (1) Към Центъра се създава Консултативен съвет от 17 членове, номинирани 

от министъра на земеделието на Китай и съответните министри на страните от ЦИЕ. 

(2) Консултативният съвет: 

1. обсъжда и приема годишните планове за дейността на Центъра; 

2. приема годишен и междинен отчет за дейността на Центъра. 

 (3) Членовете на съвета не получават възнаграждение за дейността си.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. За организиране и започване дейността на Центъра, както и за дейности през 

2015 г., се осигуряват средства по реда на чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси. 

§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила на постановлението министърът на 

земеделието и храните: 

1. назначава директор на Центъра; 

2. издава правилника по чл. 2, ал. 2. 

§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на 

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 48 

от 2006 г., изм. бр.15, 62  и  77 от 2007 г., бр.71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3,  42, 84 и 90 от 

2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и бр.101 от 2010 г., бр.9, 15, 49, 50, 52, 59 и бр.72 от 2011 г., изм. 

бр.14, 48, 84 и 103 от 2012 г., бр.77 от 2013 г., бр. 29 от 2015 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 2 се създава нова  т. 6: 

  „6. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа” 

2. В Приложението към чл. 2, ал. 3: 
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а) в т. 5 числото „111” се заменя със „108”; 

б) създава се нова т. 6: 

 „6. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа      3”      

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за 

администрацията. 

§ 5.  Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и 

храните. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        БОЙКО БОРИСОВ 

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

                                               ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МЗХ:  

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АПО”, МЗХ: 

                                                                                                МАГДАЛЕНА  ДАКОВА 
 

 

 

 


