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Изх.№........./03.05. 2016 г. 

ДО 
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И ХРАНИТЕ 

 
 

          

СТАНОВИЩЕ 

ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В 
БЪЛГАРИЯ 

Относно удължаване срока за подаване на заявления в Кампания по 

директни плащания 2016г. 

 

  УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,  

Анализирайки в средата на февруари месец административната готовност за прилагане за 

първи път в страната ни на т.нар. „географско правно“ в Кампания по директни плащания 2016г., 

както и необходимостта от допълнително време за качествена обработка на информацията от 

контролните административни и теренни проверки по множеството нови схеми и компенсаторни 

мерки на ПРСР 2014-2020, както и отразяването на резултатите от тях, АЗПБ даде първи сигнал за 

необходимостта от удължаване срока на Кампания 2016г. Впоследствие бе взето решение по време 

на Четвъртата Национална среща на АЗПБ да се изпрати и бе изпратено предложение за 

удължаване на Кампания 2016г. до комисар Хоугън в рамките на текущата обществената дискусия. 

В тази връзка, в наше Отворено писмо до Вас от февруари 2016 година приканихме да споделите 

какви са проблемите и трудностите от административна гледна точка, с които вече сте запознавали 

ЕК, за да можем да сме единни в защитата на общия национален интерес. 

Припомняме, че през 2015г., благодарение на предоставената възможност за удължаване 

срока на Кампания по директни плащания, в известна степен бяха преодолени някои затруднения, 

но други и към момента продължават да са заплаха. Не всички фермери разбират всички нови 

изисквания и не всички са запознати с процеса на тяхното заявяване и администриране. 

Неразбиране се наблюдава и при самата администрация, подпомагаща процеса на заявяване, на 

което се дължи допускането на грешно заявени ландшафтни обекти. Надграждането, честите 

промени и т.нар. „импорти“ в ИСАК изискваха през 2015г. многократно отстраняване на 

възникнали в хода на кампанията технически проблеми. Към края на Кампания 2016г. отново стоят 

нерешени аналогични и др. проблеми, произтичащи от опита за прилагане на „географското 

правно“, на новостите в ЗСПЗЗ за правното основание на пасища/мери/ливади ОПФ/ДПФ, 

правното за „полските пътища“ и пр.  
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АЗПБ счита, че оставащият кратък срок на Кампания по директни плащания 2016г. 

е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми и приключване на 

заявяването от страна на всички фермери качествено, без заплаха от бъдещи санкции и в 

срок. Поради всички изложени от нас аргументи и в унисон с обявената от еврокомисар 

Фил Хоган позиция на Европейската комисия да разреши удължаване на срока по 

Кампания за директните плащания 2016г., отправяме предложение за вземане на 

национално решение за удължаване срока на Кампания 2016г. до 15 юни 2016г. 

АЗПБ счита, че: ръководството на МЗХ има волята и може да гарантира необходимия 

административен и технически капацитет за наваксване на изоставането; за повишаване 

ефективността на работа с цел своевременна обработка на заявленията, реорганизация графика на 

различните проверки. В тази връзка предлагаме в най-кратки срокове след официалното 

разрешение на ЕК да се изготви и публикува проект на Наредба за допълнение и изменение на 

Наредба 5, който да промени крайния срок за подаване на заявления до 15 юни 2016г. (без санкции), 

както и съответните срокове за корекция и за краен срок за подаване на заявления със санкции.  

Уважаема г-жо Министър, агросекторът очаква в настоящия критичен момент да 

анализирате и оцените реално проблемите и състоянието на Кампания 2016г. и да вземете решение 

за удължаване на крайния срок, демонстрирайки амбиция и отговорност Кампания 2016г. в 

България да е успешна за фермерите и страната ни да се възползва максимално от Европейската 

солидарност.  

 
3 май  2016г.        С уважение:………………….. 
гр. София        Венцислав Върбанов 
         Председател на УС на АЗПБ 


