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ДО: Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА- 
МИНИСТЪР НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 
ДО:  Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ- 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 
ХРАНИТЕ 

 
       ДО: Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ- 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА  
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

 
 

    

 

ОТВОРЕНО ПИСМО  

от АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ  
 

относно: представяне на предложения, позиции и стартиране на дебати по 
ключови за агросектора теми  

 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

 

Настоящото отворено писмо до Вас е в продължение на провелата се в периода 10.02.- 

12.02.2016г. Четвърта Национална среща на земеделските производители в България. По 

време на форума, в резултат на множеството широки дискусии, бяха формулирани редица 

предложения, позиции и идеи, най-съществените от които са следните: 

 

Ι. Относно ПРСР 2014-2020 

1. Продължаваме да настояваме за увеличаване на националното съфинансиране по 

подмерки 4.1 и 4.2. Считаме за уместно да бъде анализирана своевременно тази 

възможност,  да не се прибързва с отхвърлянето на идеята, тъй като програмата е до 

2020г. и очакваме приеми и след 2016г. Ангажирането на допълнителни национални 

средства не би следвало да утежни годишния бюджет на страната, тъй като тези 

необходими допълнителни средства реално ще се разходват в периода 2017-2018-

2019г. и ще изиграят ключова роля за постигане на очакваните ефекти на ПРСР 2014-

2020 за страната ни. 
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2. Индикативен график: Предлагаме през 2016г. да има два приема по подмярка 4.1. – 

първият да е около март-април, а вторият - след определяне на допустимите 

инвестиции за напояване и одобрението на нотификацията от страна на ЕК. В случай, 

че процесът по определянето и съгласуването с ЕК на допустимите инвестиции за 

напояване се забави през 2016г., то предлагаме  да се запази бюджет по мярка 4.1. за 

следващ прием през 2017г. Предлагаме приемът по подмярка 4.2. да се изтегли по-

рано в 2016г. Предлагаме отварянето на Мярка 9 също да се изтегли по-рано в 2016г. и 

да се даде по-дълъг срок за кандидатстване, което очакваме да има допълнителен 

стимулиращ ефект за потенциалните бенефициенти. 

3. Продължаваме да настояваме за увеличаване на точките за приоритетните 

сектори по подмярка 4.1. и предлагаме да се въведат стимули за инвестиции с 

дългосрочна устойчивост (строителство на нови/модернизация на ферми, 

оранжерии, складов капацитет и пр.). Предложението ни е във връзка с представените 

официални данни от ДФЗ за дела на селскостопанската техника от заявените 

инвестиции по 4.1. и цели увеличаването на дела на дългосрочните и трайно 

прикрепени към земята инвестиции с цел добавяне на стойност и качество към 

земеделските продукти. 

4. АЗПБ официално е заявявала позицията си и мотивите, че не подкрепя 

предложенията за редуцирането на финансовите условия по подмярка 4.1., само за да 

достигнела помощта до по – голям брой земеделски стопани в страната. 

5. Ако Комитетът по наблюдението приема предложението УО максималният размер на 

общите допустими разходи за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР 

да е 1 млн. евро, то предлагаме лимитът за селскостопанска техника също да бъде 

намален пропорционално на намалението на общите допустими разходи, както за 

индивидуалните, така и за колективните бенефициенти. 

6. С оглед обявеното намерение през 2016г. по подмерки 4.1 и 4.2. да бъдат 

предоставени почти целите остатъчни бюджети и с оглед идеята на УО критерият и 

приоритетът за био-производство по 4.1 да се унифицира с този по 4.2., позицията на 

АЗПБ е, че по този начин ще бъдат ощетени, дискриминирани и подведени 

фермерите, които са в „преход“ и които биха получили био-сертификат едва през 

2017/2018г. – тоест, фермерите, които са „в преход” към настоящия момент биха 

получили  предимство по 4.1. едва след 2017/2018г. (доста след като бюджетът на 

подмярка 4.1 ще бъде вече договорен през 2016г.). Приканваме УО на ПРСР да отчете 

позицията ни при управлението на ПРСР относно разпределянето на средствата за 

следващите приеми и относно промяната на критерия, което би гарантирало 

последователност, стабилност, предвидимост и недопускане на дискриминация към 

фермерите.    

7. Подкрепяме УО на ПРСР 2014-2020 и ДФЗ относно преразглеждането на 

приоритетните за програмата основни култури и животни с цел прекъсване на някои 

порочни практики, констатирани от ДФЗ по отношение на проекти за пъдпъдъци, 
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зайци, калифорнийски червеи и пр. Отново отправяме апел към УО да бъде съставен 

акт/методика или друг подходящ документ относно изкуствено създаваните 

условия по ПРСР 2014-2020, който ДФЗ да прилага. Предлагаме също така, да бъде 

съставен и да бъде публично представен списък с консултанти, изготвящи проекти 

при изкуствено създадени условия, а на бенефициенти с подобни проекти предлагаме 

да им се отнема правото да кандидатства по конкретни мерки до края на ПРСР 2014-

2020г. 

8. Предлагаме при предстоящия анализ на избраните за приоритетни култури и 

животни по 4.2., да се прецизира дали е приоритетно производството на суровина 

или създаването на преработвателни мощности, което води и до потенциал за 

създаване на добавена стойност за страната ни. В тази връзка подкрепяме приоритет 

да бъде преработката на зърнени и технически култури, тъй като това е един 

суровинно обезпечен сектор, който за съжаление към момента е ориентиран в посока 

експорт на суровината, а не към преработката й. Риторичен е въпросът ни как така 

преработката на резене и кориандър се оказват важни/уязвими за страната ни 

„медицински и ароматни култури“. 

9. Предлагаме по подмерки 4.1. и 4.2. да се предвиди бюджет за изпълнение на 

интегрирани проекти, така че когато бъден отворен прием по подмярка 6.4. да може  

бенефициентите да кандидатстват с интегрирани проекти. 

10. АЗПБ е твърдо против поставянето на ограничение за 3-годишен опит пред 

земеделските производители при кандидатстването по 4.2. и отново предлагаме чл. 28, 

ал. 2 да отпадне от Наредбата по подмярка 4.2. още повече, като се има предвид, че 

през 2016г. е планирано по подмерки 4.1 и 4.2. да бъдат предоставени почти целите 

остатъчни бюджети на тези подмурки. 

11. АЗПБ отново обръща сериозно внимание и на процеса по определяне, прилагане и 

промяна на списъка с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни 

разходи („списъка“), като се противопоставя на непрозрачните промени, които се 

правят „в движение” - при стартирали вече приеми, и още повече - когато на етап 

„оценка на проектите” администрацията редуцира референтните цени и то при 

неизвестни за сектора критерии. Предлагаме „списъкът“ със съответните цени да бъде 

определян окончателно към датата на заповедта на министъра за съответния прием. 

12. Тъй като при прилагането на референтен „списък“ по никакъв начин не се отчита 

естеството и разнообразието на условията за реализация на проектните предложение 

(овощни градини, СМР, инфраструктура и пр.), то АЗПБ предлага да се възстанови 

дейността на оценителните комисии, да се гарантира прозрачността на тяхната 

работа и по този начин да се обезпечи процесът на обективната оценка на 

допустимите разходи.  

13. Предлагаме за проекти с инвестиции в технологично оборудване, което е разработено 

по индивидуално технологично задание да се прилага само една оферта. 
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14. Апелираме проектите „под черта“ да не бъдат отказвани от ДФ „Земеделие“ и 

предлагаме след изтичането на 6-месечния срок освободеният бюджет от 

прекратените договори да бъде пренасочен към други кандидати от същия прием, 

съгласно ранкинга на ДФ „Земеделие“. 

15. Предлагаме да стартира дебат до колко адекватен е минимумът от 10 точки за 

допустимост на проектите по 4.1. и 4.2., след като първите приеми показаха, че 

одобрените проекти ще бъдат с многократно повече точки. Считаме, че при 

евентуално повишаване на минимумът от точки ще бъдат избегнати „задръстване” на 

администрацията с хиляди проекти, забавяне на прилагането на програмата и 

безсмислени разходи от страна на бизнеса за подготовка на проекти.  

16. Предлагаме да бъде редактирана разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от НАРЕДБА № 9 по 

подмярка 4.1., тъй като изискването за достигане на минимален СПО не винаги може 

да бъде достигнато от кандидата в текущата стопанска година /както е предвидено към 

момента/, тъй като трайни насаждения би следвало да се създават в подходящите за 

това агротехнически срокове, които е възможно да са в период следващ изтичането на 

текущата стопанска година. Предлагаме срокът кандидатите да достигнат минимален 

СПО да бъде удължен, като бъде предвидено, че кандидатът може да го постигне 

както в текущата стопанска година, така и през следващата стопанска година.  

 

 

ΙΙ. Директни плащания 

1. Предлагаме да стартира дебат за „автоматична пререгистрация“ на земеделските 

стопани по Наредба 3. 

2. АЗПБ събира предложения и коментари на членовете, които в края на месец 

февруари ще обобщи и изпрати до комисар Хоугън в рамките на текущата 

обществената дискусия . В тази връзка бихме оценили, ако МЗХ сподели информация 

какви са проблемите, трудностите и пр. от административна гледна точка, с които ЕК 

вече е запознавана от страна на МЗХ. 

3. Във връзка с предоставена от МЗХ информация за стартирала работа по 

създаване на Поземлен кодекс, предлагаме колкото е възможно по-скоро да бъде 

сформирана  работна група от заинтересовани страни, в която да се коментира самото 

съставяне на кодекса, така че проекто-кодексът да не стане достояние на сектора едва 

след създаването му, когато също така ще се бърза и с приемането му.  

4. Единен фермерски регистър. Предлагаме МЗХ да работи активно  в посока на 

разработване на техническото задание и на възлагането на обществена поръчка за 

„единния фермерски регистър“, независимо от трудностите в 2015г.  

5. Продължаваме да настояваме за единни, общодостъпни, прозрачни, стриктно 

разписани указания, които да стават достояние на сектора своевременно 

(указания/инструкции/методики, по които МЗХ работи с общинските служби по 

земеделие, Областните дирекции, централните и териториални звена на ДФЗ-РА). 
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Предложението ни винаги е целяло унифициране на практиката и избягване на 

субективни тълкования.  

6. Към момента не е предоставена информация за ефекта от прилагането на текста на 

ЗСПЗЗ за новото изискване към 1 февруари 2016г. относно разпределяне на 

пасищата.  

7. Предлагаме да се изготви методика с прилаганите санкции по директни 

плащания, тъй като в новия програмен период същите са уредени в множество 

регламенти и регулации и евентуалното им обобщение в една методика би улеснило 

фермерите. Предложението ни цели подготовка за стриктното прилагане на 

правилата след изтичане на 2-годишния гратисен период, който ни е даден от ЕК за 

адаптация към новите правила. 

 

Настоящите предложения и позиции по същество целят подпомагане управлението на 

ПРСР 2014-2020г. и успешна адаптация и прилагане на ОСП 2014-2020 в страната ни. 

АЗПБ работи вече над 11 години активно в интерес на своите членове и за развитието на 

земеделието в България. Декларираме нашата готовност за сътрудничество както по 

засегнатите по- горе теми, така и по други въпроси и проблеми, свързани с просперитета 

на сектора. 

 

 
19 февруари 2016г.    С уважение: Венцислав Върбанов 
гр. София     Председател на УС на АЗПБ  
       Ивайло Тодоров 
       Изпълнителен директор на АЗПБ 
      
         

 


