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Асоциация на овощарите в България   
 
 Г-н Министър, г-жо Директор, 
 

Към 23.03.2014г. овощните градини в цялата страна са на фаза начало на 
цъфтеж и всички мероприятия по зимните пръскания са приключили до средата 
на март.  Производителите, които ще кандидатстват по схемата за компенсиране 
разходите, свързани с изпълнението на мерки по Националната програма за 
контрол с вредителите в трайните насаждения, са вложили одобрените по 
програмата препарати и са задлъжнели към фирмите доставчици. . На практика, 
със закъснялото решение по схемата, взето от УС на ДФЗ вместо да се помогне 
на овощарите, те се натовариха с допълнително пръскане. Така направените 
разходи по националната програма за нас са много разходоемки, и ако не се 
подпомогнат по схемата, ние не можем да си ги позволим финансово. 
Употребата на зимни масла при тези две поредни топли зими и пиковият 
каламинитет на инсектите е крайно необходим, но много скъп за 
производителите, и ще натовари много себестойността на нашата продукция. 
 

При публикуването на Националната програма за контрол на вредителите 
в трайните насаждения през зимния период са одобрени три пръскания за 
стопанска година ,реализирани на два етапа:  

• първо подпомагане  с 10 лв./декар за есента на 2013 година при 
масов  листопад 

• и съответно с 20 лв./декар за началото на 2014 г., вложени съгласно 
програмата преди набъбване на пъпките (края на февруари началото 
на март)  - първо пръскане, и при набъбване на пъпката  - второ.  

В края на 2013 г.  при стартиране на помощта срока за заверка на 
документите от БАБХ и подаването им в ОД „Земеделие” беше точно 4 дни. 
Схемата стартира за първи път и на практика производителите на плодове не 
успяха да подготвят документите и не бяха подготвени за кандидатстване за този 
първият етап. Късият срок за кандидатстване и неинформираното на 
производителите доведе до усвояване малко над  една четвърт от бюджета, 
гласуван за края на 2013 г. 
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Съгласно нотификацията и Указанията за прилагане на   схемата, 

публикувана на сайта на ДФ Земеделие, помощта за 2013 г. и за двете пръскания 
през 2014 г . са: 

съгласно т. 7.1. на нотифицираната помощ Максималният бюджет на 
помощта за периода 2013 – 2014 г. е общо 9 000 000 лв.:  

- за 2013 г. – 2 300 000  лв.;  
- за 2014 г. – 6 700 000  лв. 
 

Решението на УС на ДФ Земеделие от 18.03.2014 г, с което се отпускат 800 000 
лв за сегашния втори етап, силно обезпокои и притесни нашите членове. 
Обръщаме се към Вас за по голяма яснота за  реда  на получаване на помощта по 
програмата, още повече, че този втори етап дава възможност и на биологичните 
производители на плодове да  кандидатстват за подпомагане.  Молбата ни е да се 
преразгледа финансовата рамка на програмата и тя да бъде съобразена с 
подадените заявления за плащане до края на месец април. Част от нашите 
производители поради малкия обем на производството си нямат достъп до 
фирми, които ще им предоставят препарати за растителна защита с отложено 
плащане,  с падеж на някакъв нерегламентиран бъдещ етап. Въпреки  големия 
интерес към програмата възможностите на производителите на плодове до 
схемата за подпомагане не е голям. Смятаме, че при приложилите схемата и 
направили растителнозащитните мероприятия в срок за кандидатстване 
производители се касае за не повече от 80-100 хиляди декара т.е необходимият 
бюджет едва ли ще надхвърли 2 -2,5 мил. лв.  
 Асоциацията на овощарите в България апелира лично към Вас, г-н Абазов 
и към  екипа, който ръководите за възможно осигуряване финансовата рамка на 
схемата на база подадени заявления за подпомагане.  

Вярваме, че овощарството е приоритетно и наистина важно за развитието 
на отрасъл селско стопанство за това правителство.  

 
 
                                                                 С уважение: 
 
                                                                                 М.Гроздев 

                                                 Председател на Асоциация на овощарите в България 
 
 


