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ДО        ОДОБРИЛ: 

МИНИСТЪРA      Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ    МИНИСТЪР НА 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА    ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

Д О К Л А Д 

от 

Д-р Цветан Димитров - заместник-министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на 

храните. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в Министерството на земеделието и храните, внасям за 

одобряване проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на 

храните (обн. ДВ, бр. 10 от 2016г.) 

Министерството на земеделието и храните стартира предприемането на 

редица инициативи и мерки, имащи за цел от една страна да повишат търсенето на 

сурово мляко чрез стимулиране употребата му при производството на млечни 

продукти, а от друга - да засилят търсенето на пазара и потребителския интерес към 

различните видове млечни продукти, включително и посредством по-нататъшно 

усъвършенстване на законодателството за т.нар. "имитиращи продукти, съдържащи 

в състава си мляко“.  

Европейското законодателство дефинира „млечните продукти“ като продукти, 

получени изключително от мляко, с разбирането, че могат да се добавят вещества, 

необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват 

за замяна, цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. С оглед на това, 

имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, не са млечни продукти (тъй 

като в състава им има добавена немлечна съставка) и не могат да бъдат етикетирани 

и предлагани на пазара като такива. 
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С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на храните  

ще се въведат определени нормативни изисквания към производството на 

посочените продукти.  

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на 

Европейския съюз. 

Проектът няма да се отрази на бюджета на Министерство на земеделието и 

храните. 

  Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на 

храните е съгласуван в съответствие с разпоредбите на Правилата за изготвяне и 

съгласуване на проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и 

храните. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам да одобрите предложения проект на 

Наредба за допълнение на Наредба № 1 за хигиената на храните. 

 

 

С уважение, 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник-министър на земеделието и храните 

 

 
 



Проект! 
 

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните  

(обн., ДВ, бр. 10 от 2016 г.) 

 

 

§ 1. Създават се чл. 19 и 20: 

„Чл. 19. Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които 

разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и 

преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, 

регистриран по Закона за храните.” 

Чл. 20. Изискванията на чл. 19 се прилагат за продукти, произведени на територията на 

Република България.“ 

 

 Заключителни разпоредби 

§ 2. В четиримесечен срок от влизане в сила на наредбата производителите на мляко и 

млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни 

продукти,  привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 19. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник". 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  

Министър на земеделието и храните 

ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването  
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 

Стенографски протокол! 

 

 

 

З А С Е Д А Н И Е  

 
на  

 

Консултативния съвет по животновъдство 

 

1 юни  2016 г. 

 

 

 

 

Заседанието започна в 13,10 часа и бе открито от г-жа 

Десислава Танева – министър на земеделието и храните. 

 

 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми представители 

на браншови организации, фермери, добър ден на всички. Днешната 

среща я провеждаме във връзка с проблемите в сектор „Мляко“ и 

ситуацията в страната относно заболяването „Заразен нодуларен 

дерматит“.  

Предвидили сме за по-голяма организираност и ефект от 

срещата следния дневен ред: 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Промяна в Наредба за специфичните изисквания към 

млечните продукти, касаеща имитиращите продукти. 

2. Актуална информация за цените на суровото мляко. 

3. Актуална информация за ситуацията в страната във 

връзка със заболяването „Заразен нодуларен дерматит”. 

4. Актуална информация по обработката на протоколи за 

обезщетения за убити животни, следствие от заболяването „Заразен 

нодуларен дерматит” и предоставяне на помощ de minimis за 

подпомагане на засегнатите земеделски стопани. 

 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Целта на срещата е да 

представим от името на Министерство на земеделието и храните, 

Българска агенция по безопасност на храните промени, които 

предвиждаме във връзка с напрежението в сектора и продължаващата 

тенденция за спад на цените и затруднения. И ще очакваме от вас 

становище по така предложените промени и ще научите и сроковете, в 

които могат да бъдат въведени съответните предложения. 

Други предложения по дневния ред има ли? Ако няма, 

предлагам да преминем по точка 1. 

 

 

Точка 1  

Промяна в Наредба за специфичните изисквания 

към млечните продукти, касаеща имитиращите 

продукти. 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Доктор Димитров, 

заповядай. 

Д-Р ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо министър. Уважаеми 

дами и господа, основните аспекти, свързани с промяна на Наредбата за 

специфичните изисквания към млечните продукти, които са именно в 

духа на търсене на възможности за решаване на проблемите, които 

спомена министър Танева, са насочени в няколко направления.  

Първата важна част от промяната на наредбата е установяването 

на ясно и правилно точно дефиниране на забрана за използване на думите 

„млечен“ или други наименования на продукти, които са допустими само 

за млечните продукти и са записани в наредбата по отношение на 

имитиращите продукти.  

Подобен текст има и в момента в наредбата, но сега с промяната 

този текст се дефинира съвсем ясно и недвусмислено като една от най-

важните разпоредби. 

Следващата група промени в наредбата, които се очертават, са 

свързани с етикитирането на имитиращите продукти, съдържащи в 

състава си мляко. Това са национални мерки, които национални мерки са 

допустими съгласно новия Регламент № 1169 за етикетиране на храните, 

за представяне на информация за храните, както му е точното 

наименование. Казано в съвсем есенциален порядък две са тези 

направления, в които се въведе допълнително изискване за 

етикетирането, а именно в случаите, когато са използвани заместващи 

съставки, а тези заместващи съставки да бъдат упоменати в списъка на 

съставките, който се поставя на етикета на продукта и в определен размер 

на шрифта. Тоест регламентът изрично казва, че в такива случаи, когато в 

производството на храната са използвани заместващи съставки, на 
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такива, които нормално присъстват в нея, тези съставки се изписват с 

размер на шрифта не по-малък от 75 % от наименованието на продукта. 

Втората група промени, които отново са свързани с 

етикетирането, като национална мярка, която допуска Регламент № 1169 

е и посочването на процентното съдържание на съответните съставки, 

които са използвани като заместители. Тоест веднъж наименованието на 

съставката, и втори път като процентно съдържание в състава на 

продукта. 

Третата група промени, които касаят етикетирането, и това е 

нещо, което към момента го няма в действащата наредба е, че на етикета 

освен това трябва ясно да се посочва наименованието „имитиращ 

продукт“ в точно този начини записано, както го съобщаваме. 

Следващата група промени, които се предвиждат с промяната 

на наредбата е за предлагането на тези продукти на щандовете или 

обособените места в съответните обекти за търговия с храни. Промените 

в наредбата предвиждат тези продукти по този начин етикетирани да 

бъдат предлагани на отделни щандове или обособени за целта места, 

където търговските обекти са по-малки и не позволяват отделни щандове, 

като освен това там те ще трябва да бъдат отново обозначавани 

съответните места и щандове с надписа „имитиращ продукт“. 

И едно нововъвеждано изискване, което също към момента го 

няма в действащата наредба, е, че тези продукти имитиращите ще трябва 

да бъдат предлагани единствено предварително опаковани.  

Също така се правят и промени в определението за това какво е 

имитиращ продукт, като смисълът на определението, което и в момента 

съществува в наредбата се запазва, но то е прецизирано от гледна точка 

на яснота. Основната промяна е, че в момента за имитиращите продукти 
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се казва, че те са аналог на млечните продукти, които са изброени в 

наредбата, сега терминът, който се използва, е продукти, които 

наподобяват.  

Предвидено е в допълнителните разпоредби да има и преходен 

период за съобразяване с изискванията на наредбата, като този преходен 

период е свързан преди всичко с новите изисквания за етикетирането, 

процентното съдържание, списъка на съставките, изписването на 

имитиращия продукт, големината на шрифтовете. За тези промени се 

предвижда тримесечен гратисен период, а на онези, които са в 

търговската мрежа, ще се поставя допълнителен знак или щемпел или 

стикер, така както подобно изискване има в тази наредба при някои от 

предишните изменения.  

Съвсем накратко смятам, че това е достатъчно. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да кажеш сроковете, в 

които предстои обнародване, срок? 

Д-Р ДИМИТРОВ: В чисто процедурен план нещата стоят по 

следния начин: наредбата, която беше изпратена за съгласуване и за 

становища от браншовите организации, които присъстват тук, предстои 

да бъде качена на сайта, даже вече е качена на сайта на Министерство на 

земеделието и храните, след което, тъй като това е наредба на 

Министерски съвет, тя ще бъде пусната в близките един-два дни за 

междуведомствено съгласуване с останалите министерства и след като 

мине съгласувателната процедура, има нотификационна процедура към 

Европейския съвет и страните членки по Регламент № 1169, член 45 на 

този Регламент, и паралелно с това ще се внася за приемане от 

Министерски съвет. 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз предлагам преди да 

преминем към въпроси по предложената наредба или предложения, ние 

съгласно процедурата ще разгледаме всички предложения по така 

публикуваната за обществено обсъждане наредба и тя ще тръгне в 

окончателен вид по начин, по който е възможният консенсусен и вашите 

предложения, които могат да доведат до постигане на целите които 

имахме мисля заедно да бъдат приети. Аз предлагам и Българска агенция 

по безопасност на храните д-р Илиев да каже или Кулински да 

информират фермерите относно проверките, имате по мандрите, по 

млякото, предполагам че проявявате интерес към това и тогава да минем 

към въпроси по наредбата. 

Господин Кулински ще докладва. 

ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: Благодаря, госпожо министър. Добър 

ден, колеги и от мен. С няколко думи каква е ситуацията с проверките в 

млекопреработвателния бранш в момента. Към вчерашна дата 31 май в 

България има официално регистрирани 269 млекопреработвателни 

предприятия, от които има 16 временно затворени, така че към днешна 

дата в България има 250 млекопреработвателни предприятия, които 

работят. От тези 250 млекопреработвателни предприятия, които работят в 

момента, ситуацията е следната: имаме 181 млекопреработвателни 

предприятия, които работят само млечни продукти. Имаме 10 

предприятия, които декларират, че работят изключително и само 

имитиращи продукти. Имаме 59 предприятия, които са декларирали, че 

работят и двата вида храни. Знаете, че с решението на съда това вече в 

България е разрешено.  

Една от най-тежките промени, които предвиждаме в наредбата, 

която д-р Димитров прочете, това е за факта, че имитиращите продукти 
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трябва да се произвеждат само предварително опаковани. С две думи да 

се мотивирам защо е така. Българската агенция за безопасност на храните 

стои категорично зад това предложение. Последните 424 проби, които 

взехме, вие знаете, имаше 8 положителни, тези 8 положителни проби 

всички са от сирене и забележете, че всички 8 проби са взети от насипни 

щандове в магазини. Тоест насипните щандове са мястото, където 

неволно, не знам дали да сложа кавички или не, най-често млечният 

продукт се бърка с имитиращ. Не трябва да си голям анализатор, за да 

разбереш, че това е изключително рисков фактор и ние с това 

предложение искаме да избегнем този рисков фактор.  

Другият анализ, който направихме след тези проби е, че 

последните две години и половина имаме един списък от около 15-20 

производителя и преопаковащи предприятия, които се повтарят в 

положителните резултати за наличие на немлечни мазнини в продукти, 

наименовани масло, сирене и кашкавал. Започнахме една некампанийна, 

а постоянна проверка по този фактор, като натоварвайки оптимално 

ресурсите, които имаме като лаборатория и капацитет, взимаме по около 

25-30 проби на седмица, тези резултати започват да излизат, те ще бъдат 

по някакъв начин, юристите решават какъв, оповестявани и за широката 

общественост.  

Какви са резултатите до тук? До тук сме взели около 30 и 

няколко проби на територията за сега на София-град, Пазарджик и Враца. 

Продължаваме с Шумен, Добрич и Русе. Те ще бъдат взети разбира се на 

територията на цялата страна, изключително почти само от търговска 

мрежа. Появи се производител с нови три от три положителни проби за 

растителни мазнини в сирене, така че тази цифра 250 работещи към 

момента в предприятия вчера беше 251, днес е 250, защото от вчера един 
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производител е затворен заради системни нарушения и заблуда на 

потребителя. Смятаме, това да продължи и занапред, особено за хора и 

производители, които системно въвеждат в заблуда потребителя. 

Българската агенция по безопасност на храните разбира се 

подкрепя и другите предложения за промяна в Наредбата за 

имитиращите продукти.  

Оттук нататък ако имате някакви въпроси относно как ще 

продължи това пробовземане, ние смятаме то да продължи цялата година, 

смятаме на два етапа на обхванем поне по два пъти всички 250 

производители в България, за да няма съмнение, че Агенцията иска 

качествено да си свърши работата и също така Агенцията има желание в 

законовата форма да оповести резултатите си пред потребителите и 

широката общественост. 

Последното, което искам да кажа, е това, че разбира се имаме 

някои затруднения с апаратурата, те са си наши затруднения, ние в 

момента я натоварваме максимално. Проведени са разговори с помощта 

на Министерство на земеделието и храните се надяваме съвсем скоро 

въпросите с Българската служба по акредитация да бъдат разрешени и ще 

продължим целенасочено, ежедневно, всеки работен ден да взимаме 

проби от млечни продукти, говоря кисело мляко, масло, сирене и 

кашкавал и ще намерим удачния и законов начин за резултатите от тези 

изследвания да уведомяваме българския потребител. Това е от мен за 

сега. Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, доктор 

Кулински. 

Заповядай, госпожо Възирова. 
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ЗЛАТКА ВЪЗИРОВА: Проверките, които правим на мандрите в 

момента са 17 области проверени със 70 предприятия. До 17 юни 

продължаваме и всички области ще бъдат проверени. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. 

Уважаеми производители, имате думата за предложения 

относно представеното предложение за промени в наредбата и 

допълнителни предложения. На тях, на които е възможно, ние ще 

отговорим в хода на днешната среща. На които експертите няма да имат 

такава категорична готовност, ще отговорим в хода на комуникацията по 

общественото обсъждане на въпросната наредба. 

Господин Зоров, заповядай. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Благодаря, госпожо министър. Относно 

наредбата аз искам да попитам д-р Димитров, ние бяхме изпратили 

предложения, защото срокът беше много къс, само няколко часа за 

предложения, и от Съюза на говедовъдите в България и от Асоциацията 

на млекопреработвателите, това взето ли е под внимание. А иначе аз ще 

кажа какво сме предложили.  

Едното е относно наименованието, защото когато са на отделни 

щандове написано, че трябва да бъдат етикетирани с табела „имитиращ 

продукт, съдържащ в своя състав мляко“, ние сме предложили да остане 

само „имитиращ продукт“, без съдържащ в себе си мляко, защото това 

отново довежда до заблуда на потребителя, че едва ли не този имитиращ 

продукт е от мляко. 

Другото нещо е относно фактически защото в търговските 

обекти нали се спират насипните продажби, ние сме предложили това да 

бъде и в заведенията за обществено хранене и ресторантите, защото 

съображенията са почти същите, както за търговските обекти. Няма как 
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това да бъде и каквото и желание да имат Агенцията по храните 

контролирано. Само ще дам един пример с един сериозен ресторант в 

Слънчев бряг преди две години, който вътре си беше купил един 

килограм на „Маджаров“ сирене и една тенекия с имитиращо и всичко 

това го продаваше като качествено сирене. При идването по наше искане 

с колегата на контролен орган там на два часа, накрая се оказа, че 

пробата, която трябва да се вземе, за да се докаже, че това не е сирене, е в 

салата нормативно е по-малко от необходимостта за пробата да бъде 

призната. Няма как в салата да има сто грама сирене, което прави 

невъзможно установяването. Въпреки това, тогава се … След наше 

настояване да се ползва не за сравняваща, се видя, че сиренето, което е от  

растителни мазнини и вие го глобихте тогава. Но процесът беше дълъг, 

ние се запънахме, шест часа стояхме, за да стане нещо. Затова смятаме, че 

предложението ни в тази посока е ресторантите и заведенията за 

обществено хранене да работят само с продукти, които не са имитиращи, 

защото няма как да бъдат разграничени, няма как да се даде гаранция, 

дори и да дойде контролният орган, човекът ще е изконсумирал това 

нещо. Как ще установи какво му е в стомаха. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Зоров, разбрах. 

Тук сме написали, че се приема по принцип. Аз подкрепям това 

предложение, което ти направи и тук експертите ако имат някакви 

колебания, че това не може да стане да го кажете сега, за да го 

дебатираме. Ако не, си запишете, че трябва да се приеме предложението 

и така да се напише, ако не е написано в наредбата, защото иначе е 

безсмислено частично да правим това ограничение, да е само за 

магазинната мрежа. 



11 

Стенограма от Консултативен съвет по животновъдство, 1 юни 2016 г.  

За да уточняваме въпросите веднага, преди да продължите 

искам да кажа, че в момента си тече срокът за обществено обсъждане и 

всичко, което вие не сте намерили в тази наредба като предложение може 

отново да изпратите предложенията, след това ние отново ще ги 

разгледаме и ще получите информация какво ще се приеме. 

Продължавай. 

Господин Димитров иска да допълни. По-добре да уточним 

темата. 

Д-Р ДИМИТРОВ: Ние като дирекция и специалисти сме 

изготвили становищата, бележките и предложенията, които са постъпили. 

По принцип вашето предложение се приема. Разбира се, не е възможно в 

наредбата директно да бъде постановена забрана, така както е 

предложено, но се изхожда от следната презумпция. Първото важно 

обстоятелство е, че тези продукти, както го казахме, трябва да се 

предлагат независимо къде само предварително опаковани. Това ще 

позволи на Агенцията по храните в рамките на контрола когато 

проверява заведенията за обществено хранене вече идентификацията на 

тези продукти, ако щете и като обем, и като вид и като такова да бъде по-

лесно и по-достъпно като контрол. Освен това заведенията за обществено 

хранене с нищо не се изключват като задължение, в това чисто ако искате 

и в менюто си, да го наречем, да наричат един продукт, който е 

имитиращ като млечен продукт. Тоест ако те имат ясното съзнание да 

правят шопска салата с имитиращ продукт, да бъдат така добри да го 

напишат в менюто. Това е презумпцията на законодателя. Така че 

комбинацията от тези две мерки, тоест по-лесната идентификация на 

продукта, имитиращия, и ясната санкция за заведението ако те наистина 

допускат нарушение, това с наредбата е гарантирано. Разбира се, ако се 
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наложи някакви други допълнителни промени от общественото 

обсъждане  това ще бъде направено. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Доктор Димитров, това, 

което се ориентирам по вашия дебат, смятам, че нищо не ни ограничава в 

изречението, което е записано в наредбата, че имитиращите продукти не 

могат да се продават в насипно състояние, да се предлагат по всички 

обекти в хранителната верига. Аз смятам, че можем много изчерпателно 

да го обясним. Могат да излизат само вакуумирани и пакетирани.  

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Да довърша. В тази насока ние сме дали 

тези аргументи, които и доктор Димитров даде, че в менютата никъде не 

сме видели, то няма и как шопска салата да бъде с имитиращ продукт, 

защото тя има определено съдържание.  

Другото нещо е санкциите за бъдат завишени. Може ми това не 

е в тази наредба, а в Закона за храните. Защото нали разбирате, госпожо 

министър, с глоба 500 лева евентуално ако те хванат, а той прави днес 15 

тона … 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Зоров, всичко 

това е предвидено в Закона за храните, ти знаеш. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Да, знам, но санкциите и там … И 

следващото нещо, в кетеринговите фирми продължава да си намира 

маслото, което е с добавени растителни мазнини с наименование „масло“, 

въпреки че има решение на КЗК и глоба за три фирми в размер на 403 

или 430 хиляди лева.  Кетъринговите фирми продължават малките 

разфасовки да си ги продават и откровено си пише „масло“ и отзад си 

пише 25 % растителна мазнина.  

СИМЕОН ПРИСАДАШКИ: И към днешна дата. 
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ДИМИТЪР ЗОРОВ: Да. Да ви кажа един от сигналите беше ние 

го дадохме преди две години и това беше в националния авиопревозвач 

„България Еър“, и сега е там, и си пише „масло“ и попитах, аз понеже не 

консумирам, и казват, това няма вкус, пише „масло“ и отзад си пише 25 

% растителна мазнина. Докъде сме го докарали. 

Това са нашите предложения за наредбата. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Те се приемат на 

практика. 

По отношение на последната тема, която казах, аз не знам тук 

колегите от Агенцията по храните да кажат, първо, съгласно 

измененията, които в момента се предлагат на това пакетче вече не 

трябва да пише „масло“ първо. Второ, според мен на контрол трябва да 

подлежи производителят на тази разфасовка, а не кетъринговата фирма. 

Това е тема за тях за контрол по отношение на производителя. 

Заповядайте, господин Присадашки! 

СИМЕОН ПРИСАДАШКИ: Благодаря, госпожо министър. Аз 

от гледна точка на контрола за проверките, господин Кулински каза, че се 

взимат в градовете. Да се намери някакъв начин да се вземат тези проби 

от малките населени места, не говоря за най-малките села, говоря за 

малките градчета, защото по наша статистика, лично по моя, някъде над 

80 % в тези населени места се продават такива продукти имитиращи като 

сирена. Там трябва да се обърне внимание да се взимат проби от тези 

места. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, това е предвидено, 

доктор Кулински ще обясни за графика, който сме говорили по какъв 

начин трябва да е направен. 
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ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: Първо, за това, което каза господин 

Присадашки. И в предишните 424 и в пробонабирането, което сега в 

момента правим, ние не напразно искаме да обхванем всички 28 областни 

служби и сме казали на колегите, че проби ще се вземат само от 

търговска мрежа, от предприятие или склад по изключение или при 

съмнение. Само от търговска мрежа, от всякакъв калибър магазини. Като 

се започне от „Била“, „Метро“, „Кауфланд“ и се стигне до кварталния 

магазин. И това беше направено и в предишните 424 проби, не знам защо, 

може би не е станало дума и вие не сте питали.  

А по отношение на това, което спомена господин Зоров, за 

заведенията за обществено хранене и за млечните продукти, които се 

предлагат там. Ако ние се обединим върху предложението в наредбата да 

е записано, че имитиращ продукт стига до крайния потребител 

единствено и само предварително опакован, ние този въпрос го 

решаваме. Така записано според мен то решава казуса. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядай, госпожо 

Степанчева! 

МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: Благодаря, министър Танева. Ние 

бяхме направили две-три предложения.  

Едното е, тъй като тук в наредбата пише, че имитиращ продукт 

е този, който да не съдържа по-малко от 50 % мляко, ние предложихме, 

че всеки продукт, който съдържа по-малко от 100 процента мляко да се 

води като имитиращ продукт.  Също така направихме предложение на 

тези имитиращите продукти какво пречи да се пише както при цигарите – 

имитиращ продукт, вреди сериозно на вашето здраве. Обикновеният 

човек веднага ще се ориентира, че това не е нещо нормално и всеки ще се 
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стресне, когато пише, че това  вреди на здравето. Иначе той го гледа че е 

сирене, а и че е по-евтино, няма да обърне такова внимание. 

Искам да разбера с тези предложения какво е станало. Напълно 

подкрепям, че те трябва да бъдат предварително опаковани, с тези 

надписи, за да не се заблуждават хората. Всичко, което в момента е 

разфасовано, не е опаковано, хората ще знаят, че това са  истински 

продукти. Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. 

Доктор Димитров да отговори на двата въпроса. 

Д-Р ДИМИТРОВ: Ако не възразявате да започна от втория 

въпрос. Знаете ли, много е трудно наистина да се обоснове директна 

вреда за здравето поради факта, че една или повече съставки в някакъв 

обем са заместени. Основен принцип на европейското законодателство 

по храните е, че храна, която се пуска на пазара, следва да бъде на първо 

място безопасна. Ако една храна не е безопасна, тя изобщо не следва да 

се появява на пазара, а вече друга е темата за качествените 

характеристики на храните, които е дебата в съвсем друга посока. Така 

че, да се слага такъв надпис само поради факта, че някаква съставка е 

заместена, понякога може да е заместена в много малък процент, меко 

казано няма как да издържи на дебатите, които биха се повдигнали по 

темата. Още повече това твърдение не е, така да се каже, безспорно, това, 

което изложихте, а самият европейски регламент за етикетирането на 

храните 1169 забранява на етикетите на храните да се поставят 

твърдения, претенции, текстове, внушения и т.н., които придават на 

храната характеристики, които тя не притежава. Така че, ако 

имитиращият продукт сам по себе си не притежава характеристиката 
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непременно да е вреден, няма как ние да искаме това по презумпция да 

бъде направено за всички имитиращи продукти. 

По първия въпрос, който беше за процентното съдържание, там 

подходът е бил друг. Ако ние в момента сложим какъвто и да е процент 

съдържание на сурово мляко в имитиращия продукт, това дали ще е 100, 

дали ще е 50, дали ще е 25, това е друга тема, ще изпаднем в следната 

хипотеза: тоест ако поставим задължение 50 % поне да е съдържанието 

примерно на суровото мляко в имитиращия продукт и  само тези 

продукти да ги наричаме имитиращи, тогава какво би станало със 

сегмента, който е от един процент до 50 процента. Значи продуктите, 

които биха попаднали в тази категория, няма да могат да бъдат 

назовавани имитиращи продукти и за тях изобщо няма да можем да 

прилагаме изискванията, които слагаме за имитиращите продукти. В 

момента определението, така както е формулирано в проекта на наредба 

казва, че имитиращ продукт е този, в който дори и един процент, дори и 

някаква малка частична замяна на някои от естествените съставки на 

млякото е заместена, той автоматически става имитиращ продукт, което 

веднага означава, че всички тези изисквания допълнителни етикетиране, 

рестрикции и предлагане на щандовете са приложими за абсолютно 

целия сегмент имитиращи продукти от 0.05 до 99.5 и т.н. това е. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Доктор Кулински иска да 

направи допълнение. 

ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: По повод това, което предложи 

госпожа Степанчева искам да кажа, че все пак ние сме хора 

професионалисти и трябва да гледаме от гледна точка на 

законодателството. Към настоящия момент нито европейският орган по 

безопасност на храните, нито Световната здравна организация е 
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публикувала категоричен материал, че растителните мазнини са вредни, 

тоест нека да се придържаме към действащото в момента 

законодателство. Да, те ги има в цял свят, да, те се продават в цял свят. 

Даже в по-големи държави извън Европа те са голям процент от пазара. 

Ние искаме да увеличим количеството сурово българско краве мляко, 

което се влага в тези продукти, но не можем от наша си само гледна 

точка без необходимите научни доказателства да кажем, че този продукт 

е вреден и да го забраним. Тоест надписът, който госпожа Степанчева 

предлага, тогава трябва да го има на всички вафли, всички бисквити и 

т.н. по цял свят. Разбирате ли какво искам да кажа. Нямаме научни 

доказателства и юридическо становище, че тези храни са вредни, за да ги 

обозначаваме по този начин. И обозначавайки ги по този начин, ние пак 

ще натоварим българските производители, защото това не важи за 

другите. Затова дайте да се съсредоточим как в тази наредба да напишем 

така, че те да бъдат предварително опаковани, те да се продават отделно 

и в никакъв случай и по никакъв начин да не допускаме да се заблуди 

потребителят, който купува. Тоест на него да му е ясно дали купува 

сирене, дали купува палма или имитиращ продукт, както искате го 

наречете. Така че, нека като даваме тези предложения да се съобразяваме 

и с европейското и световно законодателство. Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Нали вие сте тук, за да 

обяснявате. Всеки търси някакви форми, с които смята , че ще се реши 

проблема. Ние сме тези, които трябва да дадем обяснение на всяко 

предложение кое можем да го направим и кое не. Но наистина аз бих 

подкрепила доктор Кулински накрая предвид това, че ние няма как да 

забраним растителните мазнини поради ред ограничения, причини и 

прочие, а и поради фактическата невъзможност. Наистина нека в 
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мисленето, предложенията да се ориентираме каква цел търсим, 

потребителят да няма никакъв шанс да се заблуди, това е, и как да го 

направим по начин, по който минимизираме риска и от нарушения на 

самите производители, които е трудно при всички случаи всеки килограм 

сирене да подлежи на проверка. В този смисъл и в този дух и за тази цел 

са направени направените предложения. Наистина такава е тенденцията, 

това е много притеснително и в Европейския съюз, и в трети страни да не 

говоря, наистина се увеличава потреблението на такива храни, които са с 

растителни мазнини или заместители. 

Танчо Колев искаше думата. 

ТАНЧО КОЛЕВ: Благодаря, госпожо министър. Тук за 

растителните мазнини, където влизат в храните, всички растителни 

мазнини повечето влизат от трети. От доста отдавна са ни предложенията 

да бъдат обложени с данък от държавата, с което ще им се вдигне цената 

и имитиращият продукт няма да бъде толкова алтернативен. Но много 

малко растителни мазнини се произвеждат в Европа, повечето като палма 

мазнините от трети страни. Този въпрос винаги го загърбваме на една 

страна и не търсим законодателство за него. Не знам в наредбата, но 

някъде трябва да сложи, че българското кисело мляко и българското 

саламурено сирене, българският кашкавал трябва да бъде произведено от 

българско прясно мляко, за да бъде наречен на етикета с всичко това. 

Когато е внос мляко от Румъния, мляко от Унгария, от Полша и т.н., нека 

на етикета да пише кисело мляко, произведено от полско мляко или от 

унгарско. Наистина да се знае, че когато вземеш етикета и пише 

българско мляко, наистина е произведено от българско прясно мляко. 

Иначе всичко това имитиращият продукт ще отшуми след ден-два и 

както всички чудни, имаме 250 млекопреработвателни предприятия, 
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всички предприятия, които изработват имитираща продукция с такъв 

закон да излязат от млекопреработвателните предприятия, да се нарича 

цех за някаква продукция, защото на етикета отсреща когато пише 

произведено в мандра еди коя си, надолу всичко друго с цифрите няма да 

си личи какво е, дали е имитиращ или е опакован или не. Тези ако излязат 

от регистъра на млекопреработвателните предприятия, това е едно от 

нещата, които трябва да станат. Иначе оттам нататък всяка наредба е за 

днес, за утре, ще й намерим вратичка откъде да минем. Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин 

Колев.  

Кой ще отговори от екипа на двете предложения? 

Доктор Кулински! 

ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: Знаете, че ние имахме такова 

виждане, знаете, че то отиде на съд и знаете горе-долу какво реши 

българският съд.  Сега тук въпросът е следният: имаме 10 предприятия, 

които са декларирали, че работят само имитиращи продукти. Аз не 

виждам голям проблем тези предприятия да ги сложим отделно. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Чакайте, ние нали в тази 

посока сме приготвили също изменения в наредбата? 

ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: Да, точно така. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Трябваше да започнете 

точно с това да обясните на хората. 

Доктор Димитров пак ще обясни. Аз останах с впечатление, че в 

първа точка е представено. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Тъй като до този момент дискусията 

вървеше по отношение на Наредбата за специфичните изисквания към 

млечните продукти, другата новина, която имаме да съобщим днес е, че 
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като друга мярка именно в същата насока за създаване на стимули за 

използване на суровото мляко, несъздаване на възможност за смесване на 

продуктите и за заблуда на потребителя, екипът в  Министерство на 

земеделието и храните предлага да се направят и промени в Наредба № 1 

за хигиената на храните. Промените в тази Наредба № 1 за хигиената на 

храните, която е наредба на двамата министри на земеделието и храните 

и на здравеопазването се изразяват в следното: да се създадат разпоредби, 

за които доктор Кулински започна да казва, които имат за цел да 

направят следното, да не може в едно и също предприятие в едно и също 

време да се произвеждат и млечни продукти и имитиращи продукти. Ако 

в едно и също предприятие подобни процеси трябва да протекат, тези 

процеси трябва да бъдат предварително планирани, тоест кога ще се 

произвеждат млечните продукти, кога ще се произвеждат имитиращите 

продукти и ще трябва да има план, който да е на около шест месеца 

изготвян и когато предприятието предвижда да премине от 

производството на едните продукти към другите и обратно, да се 

уведомява Българската агенция за безопасност на храните поне един ден 

предварително. Така че, тези изисквания са вече направени като проект, 

който тепърва разбира се трябва да се направи работна група с 

представителите на двете ведомства, но насоките на промяна на Наредба 

№ 1 горе-долу са в този аспект, в който съобщавам и всъщност това е 

другата мярка, която се опитва да постигне целта наистина производство 

на продукти, които е ясно какви са и да се улесни контрола също. 

Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз мисля, че няма какво 

толкова работни групи да правите. Да, длъжни сме там за процедура, но 

това е мислено. 
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ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: Само искам да допълня, госпожо 

министър, точно по въпроса на Танчо Колев, единият, който зададе. Тези 

10 предприятия, които произвеждат само имитиращи продукти, за тях е 

ясно, ние можем дори и без да чакаме наредбата, можем да ги извадим от 

12-та група и да не носят този номер, макар че ще има въпроси от 

Европейската комисия, но това не ни притеснява. Въпросът е, и аз по 

този въпрос искам да чуя мнението и на двете асоциации, защото това са 

ваши членове, какво правим с 60-те предприятия, които по закон могат 

към днешна дата да произвеждат и млечни продукти,  

БОЙКО СИНАПОВ: Нямат правителството. 

ЛЮБОМИР КУЛИНСКИ: Към момента имат право, защото 

съдът отмени онова решение, така че към момента какво да разпишем, 

мнението на двете асоциации искам да чуя, защото те са техни членове, 

какво да разпишем, какви са вашите предложения за тези предприятия, за 

сега да ги наречем смесени.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Зоров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Доктор Кулински, въпреки че ние имаме 

членска маса и трябва да се съобразяваме, в края на краищата преди 

всичко трябва да има някакъв морал и някакви мерки в това нещо. Ние 

сме направили предложения в това отношение, ако си спомняте и преди, 

и ние подкрепяхме наредбата във вида, в който беше. Атакуването на 

наредбата пред съда беше не по същество, а по процедура, че имаше 

процедурни пропуски, не че съдът подкрепя влагането на растителни 

мазнини, както някой се опитва да го изкара.  

Според мен и това е правилното, вие сте дълго време в тази 

служба, и помните когато трябваше да се работи в едни и същи 
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предприятия мляко отговарящо на европейските хигиенни изисквания и 

другите. Знаете отношението на комисията и проверките. Не издържаха 

много предприятия, в това число си спомняте „Данон“ тогава не можа да 

докаже двойната линия открай докрай, защото хората искат две 

предприятия под един покрив. Останахме четири предприятия тогава, 

които минаха. И ние говорим само за мляко, което има разлика в 

хигиенни показатели, това не е толкова болка за умиране.  

Тук говорим за коренна промяна на технологията с растителни 

мазнини. Тези 67 предприятия, нищо че някои са членове при нас, как ще 

докажат това 100-процентно разделяне и 100-процентно гаранция да 

няма риск? Няма как. И вие го знаете, нали, технологично. Ще пише, че 

от толкова до толкова часа го не прави. Не става. Ако трябва мнението да 

бъде в 12 група трябва да останат преработвателни предприятия, които 

работят мляко. Който иска да работи фактически растителни мазнини, 

там си има групата на преработените растителни мазнини олио и т.н., да 

отива там. Защо? Да разсъждаваме и по регламент. В регламента е казано, 

че млечни наименования на продукт може да е когато е от сто процента 

животинска суровина, нали така. Е, аджеба, думичката 

млекопреработвателно не носи ли същата тежест и стойност? Значи може 

да е млекопреработвателно предприятие, а вътре да се работят 

растителни мазнини. И какво пише, произведено в преработвателно 

предприятие с еди кой си номер? Какво правим? Това не е ли нарушение 

на регламента? Ние се опитваме да станем еквилибристики, сигурно 

колегата ще е на различно мнение, но в края на краищата трябва да има 

някакъв ред и някакъв морал, защото и онзи меморандум, дето си го 

подписваме с туристическата камара и т.н., той няма да има никаква 

стойност. Ние изгонихме, затова са най-неплатежоспособните туристи в 
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България, защото като отидеш, всички сте ходили в Гърция, в най-

голямото село, в най-пропадналата кръчма никъде няма да намерите 

гръцка салата с растителна мазнина. А в България виждате, че много 

малко са ресторантите в София и то много скъпите, които фактически 

предлагат под сирене, а ползват наименованието, затова въпреки 

неудобството ще чуем както при предното атакуване на наредбата много 

бизнес аргументи, че едва ли не заради това ще фалират предприятия, че 

ще намалят капацитета, да си го натоварят. В края на краищата всички са 

създали предприятията си преди да ги има растителните мазнини. Много 

малко за тези, които и те са създали предприятията си за 

млекопреработвателни и за преработка на мляко. Стигам по-далеч, 

въпреки, че мониторинга по САПАРД изтече, ние бяхме предложили 

едно, но тогава ни помолиха от фонда да го оттеглим, че ще трябва да 

фалират всичките предприятия, ние бяхме направили да бъдат 

прегледани бизнес плановете, защото много от тях при аргументацията и 

подаването за кандидатстване по САПАРД и после по селските райони, 

имат предварителни договори и в своя бизнес план никъде не пишат, че 

ще работят растителни мазнини, а мляко. И в един момент те нарушават 

бизнес плана си, с което ще трябва да върнат субсидиите си. Нали 

разбирате за какво става въпрос. Ако тръгнем по тази наклонена права … 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Зоров, 

разбрахме вашето мнение.  

От другата асоциация ще изразят ли становище по повдигнатата 

тема относно готвените промени в наредбата? 

ТОДОР БОЗВЕЛИЕВ: Ние сме готови да подкрепим всяко 

работещо решение, което да спре достъпа до храни с необявен 

предварително състав до крайния потребител. Казвам, всяко едно 
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работещо предложение ще бъде не само подкрепено, а дори може би 

доразвито от наша страна. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, би било добре. Аз 

също подкрепям категоричния вариант да няма смесени режими, а просто 

който е мляко – мляко преработва, който е друг – друга категория. 

Господин Колев? 

ТАНЧО КОЛЕВ: Там с тези предприятия, които са смесени, ако 

се бутне закона или наредбата, че трябва да има достатъчно складова 

база, отделно да съхраняват имитиращия продукт и отделно млечния 

продукт, аз мисля, че те до там ще спрат – или с едното, или с другото, 

или ще излязат с имитиращия продукт. Защото за отделни рафтове на 

имитиращия продукт, а там ги разфасоват на една и съща маса и нали 

знаеш какво ще се получи една мандра – объркал палмова мазнина с 

прясно мляко и затова беше наводнен пазарът с палмова мазнина преди 

години, когато бяха проверките в една манда, няма да я посочвам, няма 

да я посочвам, те си знаят, уволни се операторът и после се назначи 

генерален директор.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Други въпрос? 

Заповядайте. 

ПРОФ. БОЖИДАР ПОПОВ: Аз съм от Българската асоциация 

на фермерите. Имаше много интересни изказвания, слушах ги с много 

голямо внимание, но има някои неща, които сякаш останаха в сянка. 

Хората, знаете че повече от 70 % са бедни. Дори и да надпишем 

имитиращ продукт, опасно за здравето, те като нямат възможност да 

купят от другото, ще купи пак от това, което е имитиращ продукт. Това е 

едната страна на въпроса. 
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Второто е, че знаем че отвън се внасят евтини млека, знаем за 

това, че в целия свят производителите на мляко са в тежко положение, за 

самоубийствата, масовите самоубийства във Франция и в Англия на 

фермери точно по тази линия. Така че естествено, че ние ще изживяваме 

също тежка криза в нашето животновъдство. Какво може да се направи? 

Трябва да се получи една много по-сериозна подкрепа за 

производителите на мляко, за млекопроизводителите, за тези, които са 

говедовъдите. Тоест ако те произвеждат примерно литър мляко, за всеки 

литър мляко ако държавата им даде една подкрепа от 60 стотинки на 

литър, тогава те могат да слязат в цените и тогава това, което те 

предлагат, ще бъде конкурентоспособно и спрямо чуждия внос и спрямо 

имитиращия продукт.  

Тогава това, което те произвеждат, може да слезе на пазара на 

по-ниски цени и по този начин всеки да може да си купи от този продукт. 

Как може да се постигне такава  сериозна държавна подкрепа? Вестник 

„Български фермер“ публикува 21 статии, в които беше посочено, че чрез 

една екоикономическа програма може да се осигурят 60 милиарда евро и 

73 милиарда долара за нуждите на страната, като първите 60 милиарда 

евро могат да дойдат след два до три месеца. Ако това нещо стане, 19 

милиарда евро могат да бъдат за нуждите на земеделието. Ето това е 

публикациите, за които става дума. 

Преди два дни в БТА дадох пресконференция във връзка с тази 

програма и ако се възползваме от нея, ето ви възможност да помогнем на 

нашите животновъди.  

Знаете какво казват свръх богатите. Това, което не става с пари, 

става с много пари. Ето това е, за което аз дойдох.  
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Чета вчера - българско производство от „Софийска баница“ с 

имитация на млечен продукт, ето, те вкарват във всякакъв вид храни това, 

което е некачествено, като се започне от имитиращия продукт и се стигне 

до Е-тата, които са по 36 броя в сандвича. Ако това нещо продължава, 

ние извършваме тотален геноцид спрямо българския народ. И без това 

сме на първо място по заболеваемост, ще станем не световен шампион, а 

супер световен шампион по унищожаване на собствения си народ. Става 

дума за тотален геноцид чрез храните. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодарим за мнението. 

Господин Синапов, заповядайте. 

БОЙКО СИНАПОВ: Уважаема госпожо министър, дами и 

господа колеги, аз ще подкрепя изцяло предложението, което 

категорично ние всички трябва да вземем като решение и това 

предложение беше отправено много отдавна от нас, животновъдите, за 

това едно и също предприятие да работи продукти от млечни продукти и 

имитиращи продукти. Това не го ли направим, каквото и да ни коства, 

закон ли, наредби, промени и т.н., просто ефектът трябва да бъдем всички 

сигурни, че няма да бъде никакъв. Защото, госпожо министър, аз съм 

изненадан в момента в момента, знаете с борбата от ваша страна, ние с 

каквото можем да бъдем полезни, цената на прясното мляко вече се срива 

на 30 стотинки. Да, така е, всички го виждаме, ситуацията не е само при 

нас такава и има предприятия, които имат етикет на 

млекопреработвателно предприятие и заявяват пред фермерите, даже 

лично пред мен, ние можем да работим и без вас. Как работят тези 

предприятия без прясно мляко, а са с табела млекопреработвателно 

предприятие? И нека да се слушаме такива изявления от органи, които 

казват, че имитиращите продукти или тези палмови масла и всички други 
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глупости, с извинение, че така се изразявам, не са били вредни за нашето 

здраве. Първо, това ние не можем да го докажем, за да цитираме така и за 

да коментираме така.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И едното и другото не 

можем да го цитираме. 

БОЙКО СИНАПОВ: Точно така. Не бива обаче да казваме ние 

тук, че това не е вредно за нашето здраве, защото ние не сме 

Министерство на здравеопазването, ние сме Министерство на 

земеделието и храните и целта в момента е как да помогнем на един 

отрасъл, който вие госпожо министър във ваше лице, във вашия екип, 

вкарахме доста средства и тези средства отива от пусто в празно. Така че 

да се съсредоточим там как ние в момента да оцелеем, не говорим за 

печалба. Ние отдавна вече не говорим за печалба, ние говорим да 

оцелеем. Така че, всички заедно трябва да търсим този вариант, 

категорично имитиращо предприятие – имитиращо предприятие, не е 

млечно предприятие. Млечното предприятие работи с млечни продукти, 

българско мляко, полско мляко – полско мляко. Знаете, отново ще дам 

един фрапиращ пример, в който молих, със съгласие с вас, какво се случи 

преди години с румънските агнета? Всичките се продадоха на българския 

пазар за българи. Ето това е големият шамар.  А нашите, госпожо 

министър, 50 % от българските агнета, които бяха готови за пазара, са 

последните за съжаление.  

Така че, не трябва така да коментираме нещата, но кръста е 

тежък, може би всички трябва да го носим и се надявам да намерим общ 

език. Не може с годините назад, това предложение ние сме го дали за 

тези предприятия да бъдат разделени още преди не знам колко години и 

отново съдът, съдът е български, ние сме българско министерство, ние 
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сме български фермери, какво значи? Както каза господин Зоров, 

неправилно бяха поднесени нещата в българския съд, затова загубихме. 

Неправилно бяха написани. Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Сега ще предоставим на 

съда стенограмата от днешното събрание, за да видят общественото 

доверие в съда.  

Други предложения по точка 1 има ли? Няма.  

Преминаваме към точка 2. 

 

 

Точка 2 

Актуална информация за цените на 

суровото мляко  

 

 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Силвия Василева ще ви 

направи една кратка презентация. 

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря, госпожо Танева. Ние всички 

сме наясно, че вие знаете каква е ситуацията на пазара, но все пак е добре 

да видите тази кратка презентация. Каква е нейната цел? Всъщност да 

направим един паралел и да видите каква е ситуацията не само у нас, но и 

в останалите европейски страни, както и в онези 13 страни членки, които 

последни влязоха в Европейския съюз, сред които сме ние. Всички знаем 

и сме потърпевши от 2014 г. сме свидетели на значителния спад на 

изкупните цени   на суровото краве мляко както у нас, така и в 

Европейския съюз, като за съжаление от 2014 г. този спад се оформи като 

една трайна тенденция, която продължава и към настоящия момент.  
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Всъщност тази графика показва много добре къде е мястото на 

България и как всъщност изменението на цените в България следва онова, 

което е на ниво Европейския съюз. Всички знаем причините и много 

пъти на такива срещи сме ги споделяли. Още един път съвсем накратко 

ще ги споделя с вас. Основната причина за този спад в изкупните цени на 

суровото краве мляко е приключването на квотната система, в резултат 

на която се наблюдава едно значително увеличение на производството и 

предлагане на краве мляко на пазара, не само на ниво Европейския съюз, 

но и в световен мащаб.  

В същото време се наблюдава едно забавено търсене и най-вече 

от големи потребители на млечна суровина в световен мащаб като Китай.  

Това естествено наложи една промяна в характера на търговията, 

включително и на ниво Европейския съюз, което е свързано и с руското 

ембарго, така че всички онези страни, които имаха някакви договорни 

отношения с Русия, всъщност тези количества се насочиха на пазара в 

Европейския съюз.  

И така, през 2015 г. средната изкупна цена у нас е 56 стотинки, в 

сравнение с тази в Европейския съюз  тя е със 7 % по-ниска, като там 

цената бе 60 стотинка. Ако обаче направим паралел между цената 2015 г. 

у нас и тази през 2014 г. спадът е по-значителен, малко над 17 %, 17.5 % е 

точно спадът при 20 % за същия период спад на цената в Европейския 

съюз на суровото мляко.  

Сега нека да погледнем изменението на цените 2015 г. до 

настоящия момент.  

Искам да обърнете внимание на месец август, тоест това ще 

потвърди нашата констатация, че всъщност кривата на изменение на 

цените у нас следва тази в Европейския съюз, от месец август започва 
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едно увеличение на цената, виждате, която продължава до месец ноември  

и от декември се наблюдава един спад на цената на суровото мляко, така 

че към настоящия през месец март 2016 г. цената вече е на нива от 53 

стотинки, като намалението е с 3 % спрямо цената от месец февруари. 

Но, ако сравняваме цената март 2015 г. спрямо тази 2014 г. у нас 

намалението е вече 11 %, като трябва да се подчертае, че това е най-

ниската цена от 5 години насам у нас. 

Трябва да отбележим, последната крива я виждате в жълто, това 

са всъщност цените на суровото краве мляко в тези 13 страни, които 

последни се присъединиха към Европейския съюз, трябва да подчертаем, 

че всъщност най-висока цена на реализация на млякото има в Хърватска, 

след това е България. След нас са Унгария, Румъния, Словакия и Чехия. 

Следващата графика мисля че е много интересна и всъщност тя 

показва динамиката на цената у нас в Северна, в Южна България и 

средно за страната. Всъщност ние как обясняваме тази …Момент, ще 

обясня, отдолу пише за периода януари – май 2016 г. и все пак аз 

разбирам, че се вълнувате, но това е средна цена за страната. Да, разбира 

се, някъде може да бъде по-ниска от тази, но това е средна цена, която 

ние в крайна сметка обработваме на база на постъпилите при нас 

декларации …. Може ли да ме доизслушате и мисля, че ще разберете 

графиката. 

Средната линия в синьо показва цената средна за България. Още 

един път казвам средна. Нарочно сме дали цената, която е в Северна 

България отдолу в жълто, и онази, която е в Южна България. Какъв е 

нашият анализ във връзка с тези вариации в цените?  

В Южна България има регистрирани 141 броя първи изкупвачи 

на сурово краве мляко. От тях 84 % всъщност са млекопреработвателни 
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предприятия, тоест те директно изкупуват млечната суровина от вас 

фермерите. Останалите 16 % всъщност са търговци прекупвачи.  

В Северна България каква е ситуацията? Там 97 са всъщност 

първите изкупвачи, но тук е много по-висок процента, 24 % са всъщност 

търговците прекупвачи.  

Онова, което трябва да се спомене тук и което също е важно, че 

от началото на годината, от месец януари, най-значителен спад има в 

цената при онези първи изкупвачи, които са стартирали на по-висока 

цена от 60 стотинки. Въпреки това около 16 броя изкупвачи са запазили 

все още една по-прилична цена. Всички останали са на цена около 40 

стотинки и малко под тази. Тук мисля, че постигнахме консенсус. Това 

показва информацията, която е при нас. 

Доктор Възелова спомена за проверките, които правим 

съвместно Министерство на земеделието и храните заедно с Национална 

агенцията по приходите и тази проверка не цели само да се докаже 

естеството на суровината, която постъпва в млекопреработвателните 

предприятия, нейното количество и в крайна сметка какво излиза като 

готова продукция, но един от елементите на проверката е всъщност и 

цената. Въпреки всичко не можем да кажем, че тази извадка е 

представителна, защото са проверени 55 млекопреработвателни 

предприятия. Да, но тук ние сме обработили информацията за 55 в 17 

области, като виждате каква е цената, най-ниската на краве мляко 

индивидуално изкупено е 25 стотинки, най-високата 70 стотинки, много 

висок марж, краве сборно 35 стотинки, козето мляко между 35 и 80 

стотинки, и овчето между 60 стотинки и 1.50 лева.   

Каква е ситуацията при пазара с млечните продукти франко 

завода? Бяло саламурено сирене, виждате изменението, намалението на 
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цената у нас е с 6 %, за кашкавала от краве мляко намалението е с 9.6 % 

на цената. 

СИМЕОН ПРИСАДАШКИ: Това нетни цени ли са? 

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА: Не, франко завода, което е без ДДС.  

Сравнението между двете ни дава този процент на намаление.  

Затова казвам намаление, не е обозначен знак минус, но казвам 

намаление.  

СИМЕОН ПРИСАДАШКИ: За месец май 2016 г. има ли ги 

цените? 

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА: Още не са обработени цените. Към 15 

юни ще имаме за месец май. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Присадашки, 

има обработени данни до към април месец и може да ги получите после. 

Тенденцията е също на спад навсякъде. А към 15 юни ще излязат и 

майските резултати. 

Имате ли въпроси по тази точка? Искахме просто да ви 

информираме за базата данни, които са. 

Заповядай, господин Николов. 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Бях на консултативните съвети в Северна 

България в Ловеч и Плевен и колегите ми поставиха нашия много тежък 

проблем. Според мен не е необходимо да идва нодуларния дерматит в 

Северна България, той вече присъства от изкупвачите, които купуват 

млякото на 30 и 35 стотинки от фермерите.  В момента при нас в Северна 

България положението е такова, мандрите го купуват на 35 стотинки. 

Който не вярва, може да провери. Главният прекупвач, да не назовавам 

името му, да не ме съди, вече ни изнудва на 25 и на 30 стотинки от по-

малките ферми. Аз ще бъда малко по-дълъг, защото при нас положението 
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е трагично и наистина се борим за оцеляване и аз съм благодарен за това, 

че когато минаха проектите в нашите мандри, които сме първа категория, 

които вложиха много средства за подобряване тороместилища, всички 

изисквания да спазваме, оказа се, че наистина при мен при пробите, 

реалните проби, първите проби ми бяха по-зле, последната проба оказа, 

че може да се постигне качествено мляко, но каква ми е файдата от 

постигане на качествено мляко, като е 35 стотинки. 

Второ, малките ферми имаме фрапиращ случай, има крави, 

господин Илиев, които нямат дупки на ушите. В Ловеч повдигнахме 

въпроса, госпожо министър, има един фермер, който се е регистрирал до 

миналата 167 крави, при поставена наша проверка се оказа, че няма нито 

една крава. Същият е получавал субсидии за тези 167 крави, същия е 

получавал по 360-370 хиляди субсидия от пасища. Оказа се ,че там има 

връзка и ветеринарните лекари, които са го защитавали и са го крили. 

Това също е тежало много. 

Второто нещо, ферма, която има 50 крави, вътре във фермата 

няма вода да измие ваната. Аз съжалявам, но господин Илиев, трябва да 

направите проверка. Нашите проекти минаха, ние се видяхме какво е 

дереджето. Малките ферми, които продават как да кажа, качамак, то не е 

мляко, то няма вода, крепи се с кофата където взема зобта, това може ли 

да продължава, госпожо министър? И заради това млякото е лошо, 

намаляваме цената. Тези фермери, които са злоупотребили, аз не знам за 

пръв път попитах господин Зоров, който е минал в нашия отбор, 30 

стотинки е млякото, нека да каже колко ще бъде, като 30 стотинки е 

млякото, един килограм сирене? В магазина, госпожо министър, 12 лева, 

18 лева, все едно че го правят от злато това сирене. Дайте да ви покажа 

снимките от „Била“, аз ги показах миналия път, 18 лева краве сирене, 2 
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лева прясно мляко, при положение, че го взима на 35 стотинки кравето 

мляко, той го продава 2.35 лева.  

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Георги, 2.35 лева не е този производител, 

който продава на 2 лева. Говорим за различни. Има цени по 65 стотинки, 

има по 60 стотинки.  

ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Говоря, че не всички мандраджии. Аз 

говоря за реално. Благодаря ви. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбира се, Агенцията по 

храните трябва да извърши проверки. Ние в хода на тези месеци бяхме 

сигнализирани и за други ферми, които нямаха животни, бе извършена 

инвентаризация и съответно бяха направени съответните отразявания и 

резултатите от проверката даване на прокуратурата. Така че и този 

случай няма да бъде първия със сигурност и съответно няма плащане на 

субсидии. 

Други предложения или въпроси ако има по темата? Аз мисля, 

че представената статистика с пунктуациите, последните, като 

регистриране най-ниски стойности и това към месец април, за месец май 

колежката ни каза, има регистрирано ново намаление, така че мисля че 

всичко, което става, е отчетено реално. 

Господин Синапов! 

БОЙКО СИНАПОВ: Госпожо министър, аз не искам да 

акцентирам и може би всички заедно трябва да осъзнаем, наистина ще 

подкрепя колегата, който така е, имаме доста ферми, които тръгнаха от 

млечно направление и направиха големи и сериозни инвестиции. А 

имаме млечни ферми, които са само млечни ферми по разпределение и по 

регистрация. Не може и едното мляко да се купува на 35 стотинки и 

другото мляко да се купува на 35 стотинки. Тук Агенцията ли, по наредби 
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ли, нещо трябва да измислим, просто за да може този, който е инвестирал 

и наистина има условия за производство на мляко, да не се чудим откъде 

идва некачественото мляко, а да ги разграничим и да дадем възможност 

на тези хора, защото мандраджията или прекупвачът, да наистина 

мандраджията може да дава 50 стотинки цена, но прекупвачът, който 

отива до фермата дава 35 стотинки. И аз ви уверявам, в цяла Южна 

България цената на млякото е 35 стотинки. В цяла Северна България 

виждате, примерно Плевен … 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз съм в Южна България 

и ти казвам, че не е така.  

БОЙКО СИНАПОВ: Заповядайте, да направим една комисия, 

ще отидем на място във фермите, те имат фактури. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Синапов казва 

какви са стойностите, включително и 40 стотинки.  

БОЙКО СИНАПОВ: Исках само да акцентирам на това, ние 

трябва да определим фермите, които нищо не са инвестирали в тези 

ферми, а са на пазара с мляко и затова знаете при проверките, които 

направиха Изпълнителната агенция по храните излезе като цяло 

некачествено мляко в България. Това го знаем всички и знаем откъде 

дойде. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбира се, и Агенцията 

докладва тези данни. Какво ти е предложението господин Синапов? Има 

ферми 13 хиляди, които са с неотговарящо мляко. Проба за контрол на 

качеството бе направена, за да не се затворят административно. Твоето 

предложение е административно да се затворят ли, не те разбрах? 

БОЙЧО СИНАПОВ: Не. Вижте, госпожо министър, ние като 

фермери трябва да осъзнаем, имаме две направления, млечно 
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направление и говедовъдство и месодаване и говедовъдство. Къде 

отиваме? Така ли ще агонизираме и до кога ще продължаваме? Разбирате 

ли, ние всички трябва да осъзнаем. И аз не знам защо трябва да се 

заблуждаваме. Аз не съм да ги затваряме. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Какво ти е 

предложението? 

БОЙКО СИНАПОВ: Да се определи, да ги определим. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, от миналата година 

всеки от фермерите си е определил направлението. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Министър Танева, неотговарящите млека 

ще се … 

БОЙКО СИНАПОВ: Твоята ферма не е отговаряща ферма. Защо 

ме прекъсваш в момента, без да знаеш? 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Моля дебата помежду си 

да го оставите после. 

БОЙКО СИНАПОВ: Госпожо министър, нека да довърша. 

Колегата ме разбра неправилно. Той има сграден фонд, покрил е 

критерии, на него му остава само да си обърне внимание, той не ме 

разбра правилно. Аз говоря за ферми, все още имаме ферми, които от 

едната страна живее фермерът, от другата страна живеят кравите, изкарва 

мляко и на пазара. Говорим за такива ферми, колегата не ме разбра. Не 

може така да продължаваме.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Синапов, може 

ли твоето предложение, защото целта е да стигнем до предложения, 

които са възможни, които приложени биха подобрили ситуацията, 

въпреки че без съюза да излезе и общността от тази икономическа 

ситуация, трудно можем да кажем, че ние ще направим нещо, което е 
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изключение от всички държави. Но разбира се, всяка регулация и 

прилагане по еднакъв начин на принципи и правила към всички 

оператори би било полезно за сектора. Да разбирам ли, твоето 

предложение БАБХ за всички ферми, които са с неотговарящо мляко, да 

провери изпълнението на всички условия за функционирането им и там, 

където има неотговаряне на условия, да ги затвори? Това ли е 

предложението ти? 

БОЙКО СИНАПОВ: Категорично това е предложението. 

Говорим за първоначални хигиенни условия, говорим за … 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбрах те, затова казах. 

Приемаме това предложение и възлагаме задачата на Агенцията по 

храните. 

Господин Колев, заповядайте. 

ТАНЧО КОЛЕВ: Благодаря, госпожо министър. Тук въртим и 

все в нашата къщичка играем и хвърляме камъка от един в друг, а тук е 

господин Илиев, който по регламент на Европейския съюз всяка държава 

членка неотговарящо мляко може да си го изработи и да го продава на 

вътрешния пазар. Ние за 10 дни преди два месеца хванахме около 200 

тона неотговарящо мляко по регламент. Това мляко не беше върнато в 

Европейския съюз по простите изчисления, това са около 40 тона сирене. 

Така че нашето мляко е винаги недостатъчно на нашия пазар, ако 

наистина българско кисело мляко е българско прясно мляко. Тук трябва 

да овладеем нещата, които влизат отвън. Не само да тупаме топката и да 

играем един на друг, а да видим от други отбор какво идва, защото 

пазарът се залива с некачествена продукция отвън. Ние пишем наредби, 

ограничаваме само нас си. Нищо няма написано тук какво влиза от вън. А 

регламентът на Европейския съюз точно и ясно гласи: неотговарящо 
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мляко всяка страна членка може да го преработва, продава на вътрешния 

пазар. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Абсолютно сте прав. 

Доктор Илиев сега ще докладва за изпълнение на заповед, която 

беше пусната в тази насока. 

Само да добавя, че наредбите не ограничават само българските 

производители, предложението за наредби. Тези правила или 

ограничения, както ги казвате, важат за абсолютно всички оператори на 

нашия пазар. Тоест в Гърция, откъдето също влиза значително 

количество сирене, което е имитиращ продукт, той няма да има право 

непакетирано да го доставя. Това не важи само за българските оператори. 

Такова влиза от Румъния, вие по-добре знаете от мен, хората, които са от 

асоциациите, част от информация аз я знам от тях. 

Доктор Илиев, моля да уведомиш господин Колев и 

присъстващите. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Във връзка със заповедта на министъра на 

земеделието, ние пуснахме една наша заповед, която да тълкува и как да 

кажа, да разпореди в детайли как да действаме при тази ситуация. Тази 

заповед е вече от десетина дни. Ще ви я прочета, ако искате, тя действа 

вече. Не съм от тези, дето на сто процента се съобразява с европейските 

норми в този смисъл, искам да кажа. Чета: 

„Нареждам да се засили контролът в млекопреработвателните 

предприятия за доставка на сурово мляко с произход страните членки на 

Европейския съюз.  

Всяка пратка сурово краве мляко с произход страни членки на 

Европейския съюз да се придружава със следните документи, 

гарантиращи неговия произход и качество:  
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Търговски документ, анализ и сертификат или документ за 

съответствие на суровото мляко с изискванията на Приложение № 3, 

Раздел 9, глава трета на Регламент № 853.  

Международна товарителница за автомобилен превоз. Документ 

за извършена дезинфекция на транспортното средство.  

Трето, официалните ветеринарни лекари да предпишат на 

бизнес операторите да изследват в лаборатории от регистъра по чл. 11 от 

Закона за животновъдството, всяка постъпваща пратка сурово мляко с 

произход страните членки за съответствие. Съгласно изискванията на 

Приложението на Регламент № 853, няма да ги чета всички точки, и на 

съвета относно определяне специфичните хигиенни правила за храните 

от животински произход, пробите да бъдат насочвани за изпитване на 

общ брой микроорганизми и други.  

Бизнес операторите незабавно да уведомяват официалните 

ветеринарни лекари, контролиращи предприятието, при получаване на 

съответстващия резултат от изпитването на сурово мляко и съгласно 

изискванията на Приложение № 3, Раздел 9, Глава 2 и Глава 3, да 

предприемат коригиращи действия към суровото краве мляко и млечните 

продукти, произведени от несъответстващо мляко.  

Към пратките сурово мляко не отговарящи на изискванията, се 

предприемат разписаните в т. 2 и заповед еди коя си на министъра на 

земеделието и храните, мерки. 

Към млечните продукти, получени от такова краве мляко, се 

предприемат коригиращи действия съгласно изискванията на чл. 10, § 8 

от Регламент № 853. 

При извършване на официалния контрол в 

млекопреработвателни предприятия, инспекторите от отдел „Контрол на 
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храни“ минимум веднъж седмично да вземат проби от сурово краве 

мляко с произход страни членки на Европейския съюз, непосредствено 

преди да бъде топлинно обработено и след като е преминал периодът на 

приемане в млекопреработвателните предприятия.  

Пробите от сурово краве мляко да бъдат насочени за изпитвания 

за общ брой микроорганизми и хибитори.  

Пробите по т. 5 да бъдат извършвани за изпитване в 

лабораториите София и Хасково. 

Директорите на ОДБХ София-град и Хасково да предприемат 

действия за обезпечаване на лабораториите с консумативи и анализи. 

Днес съм подписал това да им се купи. 

ОДБХ да проконтролират предприетите от страна на бизнес 

оператора коригиращи действия към суровото мляко и млечните 

продукти, получени от сурово краве мляко, несъответстващо на 

изискванията на Регламент № 853. Тук отпред сме ги наредили 

Приложение № 3, Раздел еди кой си. 

Всеки последен работен ден от седмицата да се попълват 

приложени към заповедта таблици с информация за резултатите от 

лабораторни анализи на сурово краве мляко и да се изпращат до 13.00 

часа в Дирекция „Контрол на храните“ на електронен адрес. 

Контролът по изпълнението и т.н. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички тези  

колеги, които контролират този въпрос. Това е заповедта от 18 май. 

ТАНЧО КОЛЕВ: Благодарим за заповедта. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте, господин 

Иванов! 
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ГОСПОДИН ИВАНОВ: Доктор Илиев, от тази заповед не 

можах да разбера в момента ще продължаваме ли неотговарящото мляко 

унгарско и  полско да го работим в българско сирене и кашкавал, това ли 

да разбирам? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Друга е заповедта. 

ГОСПОДИН ИВАНОВ: Защото аз не успях да разбера, това 

искам да попитам. 

Не говоря със сарказъм по никакъв начин, просто ми е 

интересно, защото не би ли трябвало да не се превръщаме в кликата на 

Европа и когато имаме неотговарящо българско мляко, защото има 

фермери, на които чест и почитание във вашата служба, не знам може да 

сте издали такава заповед, но в голяма част от фермите станаха нещата, 

случиха се, или фермерите се поправиха или пак се взе в ръце… 

Лично моите очаквания бяха, че от тези 1200 ферми близо 1000 

ще бъдат изхвърлени от пазара с този екшън план. Това няма да се случи, 

радвам се. Отделно със самоконтрол пробите, но не е такъв въпросът, 

друго искам да кажа за вашата служба. Как може и по какъв начин, това е 

моето предложение да стане така, че неотговарящото българско краве 

мляко от него да се прави краве сирене и кашкавал с дълъг период на 

зреене, а не унгарско и полско? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Веднага ще ви отговоря. Имайте предвид, 

че тази заповед още днес беше атакувана от фирмите, които внасят и 

работят с чуждо мляко. Всички сигурно знаете, че тя не отговаря на 

свободното движение на стоки и хора. Ние засилваме този контрол в 

правата си, в която част можем, но не можем България да я изолираме от 

Европейския съюз съгласно регламентите. Аз не случайно започнах с 

това, че не съм голям фен на цялата тази работа. Използвайки разни 
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продукти в законодателството сме издали тази заповед. Тя наистина е 

атакуема в съда. Отговарям ви едно към едно. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Зоров, 

заповядайте! 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Започвам отзад напред, доктор Илиев, не 

съм съгласен, защото в регламента е записано: „Мляко неотговарящо 

когато е от фермите”, а тук се явява не мляко директно от ферма, а тук се 

явява от прекупвач и въобще то не може да се ползва от фактически 

вратичката в регламента, за да се преработва на продукт с по-дълъг срок 

на зреене. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповедта, това казва. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Така, че фирмите е нормално, че ще го 

атакуват, това е бизнес, нали разбирате.  

Нашето предложение беше това мляко да бъде унищожавано на 

екарисажа за сметка на тези, които го карат и тогава ще видите какъв ще 

е дисциплиниращият ефект. 

Второ, тъй като виждаме, че тук с тези ниски цени нещо трябва 

да са направи, не чух по предложението на Танчо Колев, което и ние го 

бяхме направили преди това, с продукт произведен от българско мляко.  

В Румъния вече е влязъл такъв закон.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, господин Зоров, 

веднага ще отговоря.  

Колегата започна с това, чакаме министърът на 

здравеопазването да процедира нотификацията, всичко друго го 

направихме.  

ДИМИТЪР ЗОРОВ: На продуктите, които работят само с 

българско мляко да се изписва продукт… 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, това беше по ваше 

предложение. 

Доктор Костов, обяснете!  

Не мога аз да имам инициативата за тази нотификация на 

колегата Москов, вие с него също разговаряте, можете също да му 

кажете, че чакате тази нотификация, защото аз съм му казала  няколко 

пъти, уж имаме съгласие, но до момента не е взета. 

Доктор Костов, ще ви каже процедурата. 

Д-Р ИЛИЯН КОСТОВ: Знаете, че първото нещо, беше да ви 

съберем и да помислим как да го решим. Направихме един проект на 

наредба, но както и госпожа Танева каза, имаме направо ще кажа 

проблем с Министерството на здравеопазването, много бавно се работи 

там.  

От наша страна всичко сме дали, ето сега и колежката провери, 

но още не са я изпратили за нотификация.  

Ако трябва отново ще направим една взаимна среща, но това 

което зависи от нас като Министерство на земеделието ние сме го 

направили и още мога да ви кажа преди шест месеца. 

Благодаря. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Що се касае за неотговарящото мляко, 

фермите, които са с неотговарящо мляко трайно, не говорим средно 

аритметичното, което могат да ползват с вратичката в регламента, трябва 

да бъде преустановено изкупуването. В противен случай млякото не на 

0.35 лева, а ще стане 0.20 лева и тогава няма на кого да се разсърдим. 

Именно заради това, защото преработвателя казва „Млякото не отговаря, 

свалям цената”, нали така Георги! 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Така е. 
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ДИМИТЪР ЗОРОВ: За това имаше достатъчно години за гратис, 

вече сме 2016 година от 2007 година – девет години и който не е 

направил нищо за девет години какво ще чакаме? При 0.35 лева не 

говорим, при 0.40 лева не говорим, при 0.50 лева са на загуба и те не 

могат да покрият себестойността. Себестойността е близка около 0.60 

лева и ние говорим за под 100 хиляди микроорганизми, което струва 

пари. Ако така безучастно стоим просто всичко ще потъне.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Николов! 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Имам един въпрос към господин Илиев. 

Познавам много ферми с по 10 – 20 крави, ще се спре ли изкупването. 

Сипва от тубата десет литра, качил е на жигулата, обикаля селата сипва 

го на тротоара, ще се спре ли това? Никой не знае това мляко качество на 

млякото. Ще спрем ли тази търговия? Аз много пъти съм защитавал да 

има дeрогация госпожо министър, но ми писна от тази дерогация.  

Ще ви кажа един фрапиращ случай. Миналата година заявявам 

го 22 хиляди данък съм платил, понеже давам мляко с фактура, една 

мандра е платила 5000 лева. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Сега ще имате 

възможност в скоро време след няколко месеца да участвате и да 

поискате нови правила в разпределението на обвързаната подкрепа и да 

искаме фактури, както за плодовете и зеленчуците, така че отново 

ръкавицата ще ви я хвърлим. Ние сме готови обвързаната подкрепа да не 

е на глава, а да е срещу фактури за добита продукция по съответните 

стандарти така както е при плодовете и зеленчуците има добиви.  Не се 

постигна консенсус за това и останаха на глава животни. След няколко 

месеца пак ще поставим темата когато определяме правилата за 

обвързаната за следващия сезон. 
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ГОСПОДИН ИВАНОВ: Отново към доктор Илиев. Става 

въпрос за това, че в момента се качват становищата на отговарящите и 

неотговарящите млека. Ние сме добре, както и да е, но ще се получи 

парадокс. В момента няма да се проверяват тези ферми, които са до 50 

животни. Една част от тези колеги ще бъдат изхвърлени от схемата. 

Млякото и мандрите вече не знаем откъде разбраха, че трябва да 

започнат да искат тези становища и очаквам в скоро време ако не утре, в 

други ден до седмица да започнат да се обаждат, че не могат да им вземат 

млякото или да им свалят цената на млякото за това, че не отговарят.  

Не е ли удачно да бъде така, след като се свърши целият екшън 

план, тогава да бъдат качени тези становища и тогава да бъдат 

разпратени до мандрите. Да, аз подкрепям Зоров и всички колеги са 

съгласни, че тези трайно неотговарящи ферми никога няма да станат 

отговарящи. Не трябва ли последен шанс да се даде на тези хора, които са 

отговарящи по сграден фонд от оборудване, но в момента качено е 

становището и мандрата му казва: „…от утре си с 20 стотинки надолу 

цената на млякото”. 

Благодаря. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте! 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: По повод плана, който поехме като 

отговорност към Европейския съюз, изглежда не всички детайли са ясни. 

Аз съм последният човек, който се съгласяваше, вие всички знаете да се 

оповестяват резултати от това изследване на тези 1200 ферми.  

Съгласих се да бъдете информирани вие, за да ви е полезно, за 

да си вземете съответните мерки и както разбирам на много места нещата 

са се случили.  
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Въпросът за другите между 9 и 50 крави, които са около 7000, 

имайте предвид, че всичко е въпрос и на капацитет, ще започнем сега да 

проверяваме и тях и след три месеца, като даваме шанс на тези, за които 

говорите, които имат условия, да си поправят нещата вътре като хигиена 

и т.н и отново ще бъдат проверени и ще им се даде шанс. Дава им се 

шанс, иначе за толкова малко време, толкова неотговарящо мляко не бива 

да си мислим, че шансът искате да го дадем веднага ли?  

ГОСПОДИН ИВАНОВ: По-точно веднага, но ако вие пуснете 

заповед в момента към мандрите, в която да пише: „Не можеш да 

произвеждаш както в бившите първи категории” ,пускате писма и 

казвате: „Тази ферма вече не е първа, а е втора категория”. Получавайки 

това писмо от БАБХ дадената мандра тя от утре ще му намали цената или 

няма да му купува млякото евентуално, ако прави само прясно мляко. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Ние не изпращаме такива. 

ГОСПОДИН ИВАНОВ: Това исках да разбера, ще изпратите ли 

или няма да изпратите заповед?  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте! 

МАРИН МАРИНОВ:  Искам да отговоря на колегата, на Зоров, 

на Вас и на всички,  защо се продава мляко с тубата по градовете, по 

селата навсякъде. Защото всеки един от вас знае и е чувал от 

потребителя, че казва „Страх ме е да си купя от магазина млечен 

продукт”, защото потребителя не е сигурен на 100 % какво си купува от 

магазина. Мисля, че знаете това 

ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Давате ли му документ? 

МАРИН МАРИНОВ: Искам да поясня, тъй като аз също съм 

продавал на частно мляко и катък съм направил и сирене съм правил, и 

хората идват и казват така: „Когато идваме при теб, те ме познават. Идват 
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при мен познати, непознати не идват. Той е сигурен, че наистина си 

купува на 100 % качествено, ние говорим за качествено и се стараем 

наистина да бъде перфектно. Ако не е перфектно млякото. Човекът с 

шишето обикаля да го продава, защото има търсене. Човекът го търси. 

Той взема прясното мляко на 1 лев, влиза в магазина в „Кауфланд” или в 

хранителната верига, същото мляко с 2 % масленост, съм виждал лично 

аз на 2 лева, за какво говорим?  

ДИМИТЪР ЗОРОВ: За данъци говорим. 

МАРИН МАРИНОВ: Добре, съгласен съм. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: За данъци, защото субсидиите за твоите 

животни идват от моите данъци, аз го продавам с документ, а не от 

твоите. 

МАРИН МАРИНОВ: Искам нещо да обясня, от 0.50 лева с 4,7 

% масленост съм давал аз и като си купя крави пак ще давам, защото ми 

ги избиха, нали знаете. Давам го на 4.7 % имам машина, с която 

измервам. Човекът взема и си прави перфектно катък и сирене дори. 

Влиза в магазина и го взема на 2 лева, с 2 % масленост. 

Имам един въпрос към мандраджиите да ми отговорят, ако 

могат или някой друг да ми отговори. Как се получава, влизам в 

„Кауфланд” – сирене, сирене, сирене, млечен деликатес… Как се 

получава едно сирене, 5 лева, другото – 6 лева, другото – 7 лева, другото 

– 8 лева, другото – 12 лева, а другото 15 лева? Не мога да си обясня това 

нещо.  

Според мен, това е много голям проблем. Може ли някой да ми 

обясни. 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Бих ви предложила да 

продължите този диалог между вас, защото имаме още две точки, които 

са за дерматита и сигурно има хора, които чакат за решение. 

Вие се познавате, може да използвате случая след срещата да си 

комуникирате по теми от взаимен интерес. 

Има ли други предложения по тази точка? Не виждам. 

Искам само да ви информирам, че към момента не мога с 

категорична сигурност да заявя пред Вас, че се очаква в близко време 

този месец или другия от Съвета на министрите решение за финансов 

пакет. 

По последната информация тази тема от последния Съвет на 

министрите тази тема ще се коментира през месец септември, тъй като 

първоначалния анонс на комисията беше за месец юни, няма такова 

решение. Комисарят беше извикан в Европейския парламент миналата 

седмица, където заяви след тричасови дебати, вероятно Зоров вашата 

организация знае, където неговият анонс е бил, че бизнесът трябва да се 

ориентира в тази пазарна среда. 

Мисля, че цитирам точно, нали така?  

В момента, в който всички страни имат предложения за такъв 

финансов пакет, ние също, но в юни месец, а последния Съвет на 

министрите, в който бях не през юни, а през месец май, всички очаквахме 

юнския съвет, аз дори сега не съм ходила през тези два дни защото беше 

неформален в Холандия, всеки попита комисаря и каза, че не е обещавал, 

че ще ни даде пакет.  

Това послание от Хогън може да си го намерите и на страницата 

на Европейския парламент, защото това общо взето е и визия долу горе за 

поведение на Европа към този момент. 
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Очакванията на всички страни са, че вероятно ще има пакет, но 

по-добре е да ви кажа реалността такава каквато е към днешна дата. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред. 

 

 

Точка 3 

Актуална информация за ситуацията в 

страната във връзка със заболяването 

„Заразен нодуларен дерматит”. 

 

 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте доктор 

Чобанов, да докладвате точката! 

Д-Р ГЕОРГИ ЧОБАНОВ: Предният път на съвета тук ви показах 

доста по-голяма голяма презентация за сметка на това, сега 

презентацията е по-малка няма да говорим за симптоми. Една част от вас 

имаха нещастието да видят заболяването съвсем от близо. Доста животни 

има вече унищожени и доста е разпространено заболяването така, че 

продължаваме борбата с това заболяване.  

За съжаление заболяването продължава да присъства въпреки 

усилията, които полагаме, въпреки ваксините, които използваме. Дори и 

при ваксинацията се оказва, че има доста животни, които са били 

заболели, не са проявили клиника и при ваксинацията се проявяват много 

отчетливо. 

Конкретно, тъй като справката и с напредване на времето 

ситуацията е динамична и всеки ден има нови съмнения за огнища.  

Тази справка е направена преди два дни, тоест презентацията е 

направена преди два дни, така че числата вече са малко по-различни.  



50 

Стенограма от Консултативен съвет по животновъдство, 1 юни 2016 г.  

Нови области имаме, които влизат. Последните области, тук е 

отбелязан Пазарджик. Днес имаме потвърждение и за Кърджали, че има 

едно огнище. Доскоро, до преди един час беше само съмнение, така че 

потвърдено е. 

Общият брой на засегнатите стада към момента е 127 по 

справката, така че от тези 127, последните четири бяха съмнения. 

Кърджалийското със сигурност е потвърдено, а за трудите три нямам още 

информация дали са потвърдени, но това е просто въпрос на време и утре 

може би ще има други три. 

Така, че конкретно по справката, брой на говедата в засегнатите 

стада, като от порядъка на 2000 за животните, които подлежат на 

евтаназий и голяма част от тях вече са евтанзирани., като в тези стада 

виждате какво е съотношението 153 животни са били с клиника.  

Предният път дискусията беше дали животните са болни, дали 

не са болни, да оставаме ли и да унищожаваме само животните, които са 

с клиника, да оставяме другите животни, които не проявяват никаква 

клиника, защото те били безопасни, а сега ваксинацията категорично вече 

показва. Вие имате опит във всички области в Южна България. Не във 

всички всъщност в  Бургас, Ямбол и Сливен, там все още са по-далеч от 

заболяването, но другите области, които бяха обхванати от заболяването 

има абсолютно здрави страда, когато влезе колегата да ги ваксинира след 

няколко дни се получават се инциденти и то хубави инциденти клиниката 

си е абсолютно типична и това в повечето случаи не се отнася за 

странични ефекти от ваксината. Става въпрос  за животни, които са били 

в инкубация, които не проявяват клиника и прекарват заболяването без 

симптоми. Тоест заболяването в много малък процент може да се види 

клинично от животните.  
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Как изглежда страната. Това са огнищата така групирани. 

Виждат се категорично няколко струпвания, клъстери. 

Първото е в Димитровградско, около Димитровград с 

продълженията Добри дол и нагоре и Пловдив на практика сега е доста 

интересна ситуацията. Имаме в самият Пловдив заболяване, имаме тук 

горе в Хисаря, но вижда се тук как е и общо взето по пътя вървят 

огнищата. 

В Благоевград ситуацията също е много тежка. Тук като цяло, 

тъй като отначало малко по-рано се появиха тук огнищата и 

същевременно и ваксинацията стартира по-рано около огнищата. 

Ситуацията в момента е в някаква степен овладяна. Огнища се появяват 

доста по-рядко и доста по-малко на брой.  

Ситуацията все още е много динамична в Благоевградски 

регион. Тук най-вероятно се касае за многократно проникване на вируса 

през границата. Борят се колегите ваксинираме и там усилено.  

Надявам се, да успеем до седмица, две е да овладеем ситуацията 

и в Благоевградско и интензитетът на заболяването да започне да 

намалява. 

Притесняваме се категорично и за Северна България. Надяваме 

се, че това заболяване тук с ваксинацията ще успеем да го спрем, да го 

покрием и да прекъснем хода на заболяването на север, но за съжаление 

наблюденията ни са, че сериозният проблем не се дължи на векторите, на 

комари, на мухи и други, а на физическа дейност и доста активна дейност 

от търговци. Това нещо беше потвърдено. Категоричното доказателство, 

което имаме е за едното огнище в Пловдив и там се касае точно за хора, 

които са пренасяли животни в Джамбазлък.  
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На практика все още всеки отрича да има връзка, каквато и да 

било с предишни огнища. Отрича да има търговия и отрича да има 

движение на животни. Още повече, че заповедта на изпълнителния 

директор е повече от година за забрана на свободно движение на 

животни в Южна България, но тази дейност продължава и резултатите са 

видни.  

Няма как това да бъде разпространено по този начин с вектори 

и с насекоми, тъй като най-елементарното противоречие, което произлиза 

в Димитровградско в селата имаме по едно, две стада които са заразени. 

В Узунджово, където има 13 ферми близо в селото, не са всички 

обхванати. По същия начин е и в Радиево, по същия начин е и на другите 

места. Има ферми в тези  селищата в съвсем голяма близост, които не са 

се разболели. Ако това нещо се движи точно само с насекомите, както 

синия език се движеше, тогава върви и върви наред като килим. Тук 

заболяването на върви по този начин.  

Другият аргумент, който ни притеснява е, че се касае за 

нелегална търговия и ваксинирането на животните.  

При ваксинирането на животните въпреки, че всички фермери 

знаят много добре специално тази година заболяването се различаваше от 

синия език основно, тоест информационната кампания беше доста по-

различна от синия език.  

Тук специално обяснението в медиите, колкото и  да отричате, 

че не сте чули и не сте знаели, започна много по-рано. Когато започна 

заболяването и постоянните срещи, които се от министерството, винаги 

сме присъствали и винаги сме ги поставяли, така, че от гледна точка на 

информацията има страшно много информация за това заболяване и за 

хода на заболяването.  
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Продължава да има животни, които не са маркирани. 

Продължава да има животни, на които не са извадени паспорти. 

Продължава да има животни, и когато влезем във фермата да ваксинира 

се оказа, че има нови животни. Тоест няма как ние да планираме дозите 

ваксина при условие, че има такива животни.  

Има един  фермер в Благоевградско, която системно не е 

изпълнявал разпорежданията на областната служба, който в момента 

няма да вземе обезщетение, но на практика доста хора имат малки или 

големи нарушения. На практика изрядните хора са малко.  

Конкретно с паспортите. Дотам се достига се, че животните с 

цел предпазване на останалите ферми, животните трябва максимално 

бързо да бъдат евтанизирани, загробени, почистена фермата и 

дизенфекцирано,  и в последствие започва подготовка на документи за 

обезщетение така, че се откриват доста несъответствия. Има загубени 

паспорти, има неизвадени паспорти, има телета, които са се родили и са 

минали 20 дневния срок за идентифицирани и се оказва, че те нямат 

марки. Сигурно ще има и животни, които изобщо нямат дупки на ушите, 

аз не съм ходил от ферма на ферма да ги знам, но това са работи, които на 

практика са задължение на самите фермери.  

Още повече при опасност от проникване на това заболяване 

фермите, които са наоколо около тези огнища никое от тях не може да 

кажем категорично, че е защитено въпреки пръскането и въпреки 

ваксинацията. Така, че аз очаквах малко повече съпричастност на тези 

фермери, които имат личен интерес да предпазят фермите си и 

същевременно,  ако недай си боже се унищожи фермата впоследствие да 

бъдат обезщетени. Това са сериозни трудности.  
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По същия начин стоеше въпроса и с шапа, когато изби в 

Бургаски регион. И там имаше животни без паспорти, а всеки 

впоследствие желае тези животни да му бъдат обезщетени.  

Какво точно работим Продължаваме с това, което вече е 

обяснено. Стемпинг аут вече е обяснено. Това е политиката, 

унищожаване на болното животно и всички контактни с него.  

На практика няма изменение в законодателството, няма дадени 

облекчения. Това нещо, там където е извършено на време работи. И в 

Гърция, където са убити животните няма излизане на вируса. Въпросът е 

с каква скорост това нещо се върши и точно поради тази причина, тъй 

като ние не можем да гарантираме много бързо да го извършим и да 

спрем заболяването по този начин само, за това се прилага и 

ваксинацията. Ваксинацията продължава да бъда допълнителна мярка.  

Основната мярка в законодателството си остава унищожаването 

на всички болни, проявили клиника и контактни животни. Категорично 

обаче животните се унищожават след лабораторно потвърждение. Така, 

че няма възможност за убиване на здрави животни, които са проявили 

само клиника.  

Имахме няколко такива случаи, и тук в справката има някои 

случаи,  които животни са проявили аналогична клиника. Взети са проби 

и пробите са показали, че няма наличие на вирус, така че тези ферми са 

оставени без да се евтанизират животните.  

На цялата територия общо взето на страната в някаква степен  

са ограничени движенията, като в Южна България там категорично е 

ограничено движението. Ако има някакъв друг конкретен казус всичко 

трябва да премине през централното управление и през изпълнителния 

директор и да се вземе решение предвид на обстановката. Засилени 
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клинични прегледи в цялата страна. Категорично ограничаване на 

транспорта. Забрана за пазарите, това нещо го знаете и това, което е 

разликата от предишното ни събиране тук е, че има спешна ваксинация, 

която се прилага в момента.   

Ваксинирани са първоначалните ваксини, които бяха дадени 

като помощ от комисията. Ваксинирани са фермите около огнищата.  

В последствие получихме и ваксина, която  закупи службата с 

пари от бюджета 175 хиляди дози дойдоха. Тогава захванахме и 

ваксинирахме общо взето няколко области цялостно. Към момента 

очакваме още 100 хиляди дози, с които се надяваме да ни позволят да 

ваксинираме всички животни в цяла Южна България. 

Това нещо е коментирано вече няколко пъти за правилата за 

търговия впоследствие на ваксинирани животни и на продукцията от тях. 

Конкретно за млеката няма никакви  ограничения за мляко от 

ваксинираните животни. Тук спора е повече за прясното месо от 

ваксинирани животни и продукцията точно как ще бъде търгувана и най-

вече търговия с други държави членки.  

Това, което  остава като важна мярка и дезинсекцията 

пръскането на животните с репеленти.  

Мисля, че това е най-важното, което е по-различно от 

предишния път.  

Тук конкретно е показано какво се случва с ваксинацията.  

Имаме желание тъй като все още се появяват огнища на 

неочаквани за нас места в Южна България. Имаме притеснение, че това 

нещо може да се получи и със Северна България за това предприехме 

стъпки за доставка на 350 хиляди дози ваксина, които евентуално да се 

ползват за ваксиниране на Северна България. 
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Така, че очакваме след доставка на тези дози ваксина да можем 

да ваксинираме цялата страна, за да може оттам цялата страна да бъде с 

еднакъв статут по отношение на ваксинацията и да освободим търговията 

да е свободна в страната. 

Показваме на този слайд как точно ваксинираме.  

В жълто е първата ваксина която дойде и какво  ваксинирахме. 

В червен цвят е втората доставка от 175 хиляди дози.  

С идването на последните 100 хиляди дози, отново казвам, 

чакаме да ваксинираме и цяла Южна България да е покрита. 

Проблемите с ваксинацията. Най-вече бройките животни и 

наличието на немаркираните животни.  

Немаркираните животни няма как да се ваксинират. Това 

животно трябва да бъде ваксинирано, обаче трябва да бъде в отразено и в 

информационната система, така че трябва да се изчака да бъдат 

маркирани и идентифицирани животните, въведени данни в системата и 

едва тогава да може да бъде ваксинирано. 

По отношение на огнищата, погледнете този слайд, там където 

агенцията присъства на едно място е ясно. Там вече могат да участват и 

насекомите, които да пренасят заболяването. Няма как обаче насекомо 

оттук да прелети чак горе и да дойде тук, както дойде.  

Благодаря за вниманието. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Доктор Илиев, също ще 

ви информира за част от инициативи, които сме предприели във връзка с 

режимите на ограничение на борба с болестта. 

Заповядайте, доктор Илиев! 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Преди да ви кажа какво ще направим 

нататък ще си позволя да ви кажа, че аз съм за това да се ваксинира 
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цялата страна ясно е защо, виждате, че ние си разнесохме заболяването. 

Друга дума не мога да кажа. 

Искам да ви дам един пример, който е от вчера. Как се развива 

заболяването, което се коментираше тук как тези ферми, в които има три 

болни животни и всичко е проблем. Не е проблем.  

Трилистник. Първо огнище установено между 5 и 7 май. 

Евтанализирани са животните на 11 май. На 19 май ваксинация в зоната 

на Трилистник. Все едно всички ферми наоколо, които са били здрави 

тогава ние сме ги ваксинирали на 11-ти, говорим за по-малко от десет 

дни.  

На 25 май клиника при една ферма от 74 животни, които са в 

същото село, 12 от тях са с изключително тежко състояние. Те са 

ваксинирани на 19-ти, отново казвам цифрите бавно, за да ги осъзнаете. 

Пет са умрели. Тази ферма е била заразена преди това. Няма защо да си 

мислим нещо. Давам ви го като пример по отношение на това какво се 

прави и защо се прави. Ние много ясно вече различаваме постваксинален 

инцидент и вие знаете,че това не отговаря на европейските изисквания, 

има моя заповед, която съм казал лично на всички и вие да я чуете. 

Животни във ферми, които са ваксинирани убивате веднага това, което е 

дало някакво отклонение, ако нямаме съмнение за постваксинален 

инцидент, защото тогава няма температура и самите нодули са по-

различни. Можем да го различаваме клинично. Тук всичко е с 

температура, с увеличени лимфни възли и всичко е както е заболяването.  

Както и министър Танева ми се обади лично съм говорил с всички 

областни служби на тази тема.  

Имаше един директор, заради който започнах да се обаждам 

лично, който един път не постъпи така както сме разпоредили, а постъпи 
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така както е по регламент, вече не се прави това, толкова за да не ме 

питате кои и защо? 

Но ако в последствие тези ферми са под наблюдение, ако в 

последствие преценим, че нещата са не постваксинален инцидент, а 

животните преди това са били заразени, отново повтарям имунитета се 

създава за близо един месец. Биологията няма точни цифри. Един месец е 

срокът, в който след това можем да имаме гаранция, около Димитровград 

се вижда, че нещата вървят добре и нямаме нови, защото те ваксинираха 

до края на април, а вече сме в края на май – горе долу мислим, че нещата 

са така. 

В Пазарджик, което тук не излиза, излезе една ферма в центъра 

на града. На човека е умряло животното, той го закарал някъде и го 

оставил, след това го прибрал, завил го с един найлон и три, четири дни 

го държи. Какво да направя?  

Отделно плащанията. Имаше съпротива от някои хора, ние да 

не плащаме, ако не всичко е наред с идентификацията на животните, 

например, ако няма паспорти и това беше първата реакция. Аз съм 

против да сме формалисти в момента, защото на всички, на които нещо 

не е наред ще поискат да си продадат животните и сивото движение, 

което е много опасно ще бъде субсидирано от нас за това, че ние търсим 

докрай цялата документация.  

Всичко това след това ще ни дойде като Сметна палата или от 

Инспектората на министерството, както се случва, не мога да не се 

сдържа да го кажа. 

За това ви казвам, ние ще плащаме наред и ще се опитваме да ги 

оправим, за да не си продадат животните. Не мога да повярвам, че можем 

да опазим Северна България, абсурдно е. Ние видяхме тази картина в 
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Южна България как върви, каквито и мерки да сме взели този нездрав 

интерес по отношение на продаване на животни ще го има и предлагам 

на министър Танева да застанем на тази позиция. 

Следващото нещо е икономическите санкции след като страната 

е ваксинирана.  

Миналата седмица съм разговарял с представители на ОИЕ и с 

ръководството на „Ди Джи Санте“. Те ще ни подкрепят за промяната, 

която е в смисъл, продукция от мляко и месо от ваксинираните зони и 

въобще защото България дали е ваксинира или е имала огнище са един 

статут. Ще ни подкрепят за промяна в нормативната база и 

законодателството в тази посока да бъде освободена търговията. Ще бъде 

освободена и търговията със страни, които имат същия здравен статут по 

отношение на лембискина. Говоря за съседните ни страни, за които е 

ясно как е. 

Такава презентация ще изнесем на една среща, която правим на 

директорите на ветеринарните служби на 7-ми в Будапеща, това са 

страните около Дунав и Австрия. Те искат да бъдат информирани какво 

става в България. Ще ги информираме и с тях съм се разбрал, да ме 

подкрепят за това искане към Европейския съюз за промяна в 

законодателството за следващите санкции, като има една страна, която е 

ваксинирала с жива ваксина. 

Движението на животни ваксинирани с жива ваксина няма да 

бъде прието да се осъществи на територията на Европейския съюз.  Аз не 

вярвам това да се случи, защото знам каква е ситуацията. Ние можем да 

го поискаме, никой не ни пречи, но мисля, че няма да се случи. 
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Искам да ви говоря съвсем директно, а не нещо да си мислим, 

че може да стане, което не може да стане, но ще може да стане в посока 

Гърция. 

По отношение на третите страни ОИЕ още няма становище и 

въпросник за това какви са последствията и какви са изискванията към 

страните по отношение на лимбискина. Така, че решенията на страните 

до Македония, Албания и Косово няма да бъдат на базата на ОИЕ 

решение, както обикновено се случва, когато има такива заболявания и 

страните не са членки на Европейския съюз. 

Нямаме решения на ОИЕ по този въпрос още, така че там вече 

въпросът е дали страните не членки на Балканите, те са на позицията, че 

може би ще  предприемат становищата на Европейския съюз, защото така 

и така са тук. Възможно е това да стане, което означава, че те ще го 

решат. 

Правим тази презентация сега на 7 май. Излизам със становище 

в подкрепа от тези девет страни Чехия, Словакия, Румъния, Хърватска, 

Австрия и Унгария, което ще представим на 14-ти когато е срещата на 

шефовете на ветеринарните служби в Брюксел на всички.  

Надявам се тази подкрепа да повлияе върху решенията на 

експертите на „Ди Джи Санте“. Те са склонни да приемат това, което ви 

казах аз и ще ни подкрепят. Само ми казаха: „Недей да мислиш, че тази 

подкрепа ще я направим светкавично“ и няма как да стане например до 

края на месец юни. Ние трябва да си приключим ваксинацията на цялата 

територия. Сега току що получих SMS-и, първо тези 100 хиляди ваксини 

днес ги разпределяме, за които говореше доктор Чобанов и в същото 

време 350 хиляди ваксини успяхме да накараме да тръгнат от Южна 

Африка, защото по нашето законодателство трябваше да искам на онези 
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хора дали са осъждани. Не би беше много лесно да постигна това. 

Съгласих се да дойдат ваксините без тази бележка, след това ще видим. 

Ваксините може би ще дойдат най-късно до сряда другата 

седмица и ние ще ги разпределим за цялата страна. 

За Северна България беше предвидена десет километрова зона 

около границата със Сърбия, ние я направихме двадесет километрова. 

Вкарахме почти всички ферми, които бяха близо и нямаше логика, заради 

едно разпореждане от десет километра. Всички са ваксинирани. 

Ситуацията в Македония, Сърбия и Косово е неясна. Мерките, които 

вземат там за мен абсолютно противоречат на това, което знаем за 

заболяването и няма да доведат до никакъв ефект. В момента там се 

огъват за действията си. Отделно с Израел, днес имаме едно обучение в 

Стара Загора, което водим ние по отношение на векторите, защото 

знанията ни за векторите са слаби, има заложени капани. Векторите се 

изследват за вирус, кои от векторите, какво имат вътре. Тяхната биология 

ще бъде проучена в смисъл, какво се случва с тях през годината. Важно е, 

че тенденцията е, че в повечето вектори го няма вируса в следващата 

генерация, дали е във всички още не знаем.  Това е добре, защото нашето 

притеснение беше, че след като напръскаме лаврите, като се излюпят да 

не носят и те вируса, но пак ви казвам векторите за мен не са виновни за 

тази карта, която видяхме. В това съм убеден, независимо от всичко. Там 

където са слагали репеленти, а в същото време не се е развило 

заболяването са взети и другите мерки за движение така, че тогава ние 

можем да кажем: „Да, добре. Имаш био сигурност по отношение на 

движението. Сложи си и репеленти за да е всичко сигурно“.  

Спомняте си, че напръскахме около фермите с наши средства в 

началото около Димитровград и Сливен, а сега започват пръсканията 
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най-напред в Южна България, след това и в Северна България, вчера съм 

подписал и анекса към договора за пръскането в Южна България, защото 

преди бяхме направили само за Южна България, но Министерския съвет 

взе решение да пръскаме и в Северна България около река Дунав. Лошото 

е, че нямаме адекватна реакция от румънците, те няма да пръскат. Беше 

добре да пръскат и те, което е ясно на всички, но това е.  

Може и нещо да съм забравил, но вие ще ме попитате. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте господин 

Иванов. 

ГОСПОДИН ИВАНОВ: Имам няколко въпроса отново към вас 

господин Илиев. 

Първо, за ваксината дали по някакъв начин не е 

компрометирана защото до онзи ден нямаше как да се поръча, нямаше 

физическата възможност как са се произведе тази ваксина? 

Второ, разбирам, има заповед, в която е написано, че след този 

един месец в стадото ще се унищожава само това животно, което е 

показало клиника, евентуално от постваксинален… 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: И след този месец и по време на този 

месец. 

ГОСПОДИН ИВАНОВ: И по време на този месец, което е 

чудесно. Не знам към вас или към господин Димитров да задам въпроса – 

ще има ли някаква компенсация за тези препарати, които ние ползваме, 

тъй като мога да спомена десетки ферми като моята, които са дали 

хиляди левове за репеленти и какво ли още не за тази био сигурност. 

Нищо не пречи да ви попитам. 

Трето, във връзка с движението на ваксинираните животни. 

Приемаме хипотетично животно ваксинирано в София и животно 
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ваксинирано в Бургас, ще може ли след тази ваксинация да се 

придвижват тези животни от едно стопанство в друго? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Въпросът с компрометираната ваксина е 

една от темите, по която вие си говорите без да ни питате нас. Това, че 

ние сме успели да осигурим ваксина не означава, че сме купили лоша 

ваксина. Такъв ли ви беше въпросът – така го разбрах? 

ГОСПОДИН ИВАНОВ: Изобщо не ми беше такъв въпроса, 

защото браво на вас, първо с това трябваше да започна, че сте решили да 

ваксинирате цяла България.  

И в момента, така както сме се събрали тук всички колеги, ние 

наистина сме от една страна. Тук не съм дошъл нито да се карам с вас, 

нито с никой друг, защото като започнем от Наредбата за етикетиране с 

вашето становище към Министерството на здравеопазването, като 

започнем с наредбата по новия Закон за храните, като продължим с 

редица други неща, включително и за пробите, за които ви казах преди 

малко и за становищата, аз се радвам на това, което става тук. Защото 

виждам, че и вие сте от нашата страна и искате по някакъв начин да ни 

помогнете. Така, че не съм искал да ви обидя по никакъв начин. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Аз не се обиждам, само исках да изясним. 

Защото не може въобще да стане дума, че държавата ще харчи пари за 

ваксини, които по някакъв начин няма да вършат работа. Това е 

абсурдно.  

Единственото, което трябва да се направи от всички е колкото 

се може по-бързо да се ваксинира. Няма друго нещо, което да правим. 

Няма никакви продажби на ваксини. Аз от лекарите, които ги прилагат 

искам обратно шишетата. Помните, че и за синия език ги исках  и ги 
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исках не защото те са ценни, а за да стане ясно, че ваксината е сложена, а 

не е продадена с шишето. 

Възможно е нещо да стане, но ви казвам, няма избиране, този 

ми е приятел, а онзи не ми е приятел при ваксинацията. Поне аз се старая 

това нещо въобще да не се случи. Опитваме се да анализираме риска, 

например голям риск за мен е Ихтиман, такива примери ви давам. Ще 

направим всичко възможно да успеем да ви предпазим, но пак казвам, 

ние си го направихме. Защото ние бяхме на една среща при нас, Зоров е 

тук, там един стана и ми каза: „Аз нищо не знам“. Чакайте хора, колко 

организации браншови. Какво става. Обиколихме цялата страна миналата 

година да обясняваме какво ще стане и допълвам нещо, което не се 

коментира. Имайте предвид, че преживелите заболяването животни не ги 

търсете за икономически възможности, да знаете, защото дочувам, че ще 

оставите едно, което ще предаде на другите, те ще изкарат, ще останат 

живи. Вие се превръщате в опасност за всички околни и за цялата страна. 

Ако мислите някакви схеми и съм убеден, че не разбирате от вируси. Ние 

сме длъжни да разбираме, ще ви обясняваме, но повече от това аз не 

искам да отстъпвам и са омекваме по отношение на мерките.  

Досега по отношение на мерките в страната няма институция, 

световна и европейска, която да ни е намерила кусур. 

Аз това мога да ви кажа и това е от преди три, четири дни. 

Никой нищо досега не е казал. Това е. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще отговоря на втората 

част от въпроса за помощта.  

В точка четвърта ще ви докладваме какво предлагаме като 

държавна помощ и ще докладваме докъде сме с обезщетенията и за да 

бъда съвсем реалистична – първо, ще чакаме да видим докъде ще спре 
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заболяването, за да можем с ресурсите, които имаме да изплатим 

обезщетенията. След това държавната помощ, която ще ви бъде 

представена в точка четвърта на фермерите, на които са унищожени 

стадата и оттам насетне при възможност и вие срещу представяне на 

фактури за такива препарати ще вземем решение последно за такава 

държавна помощ.  

По отношение на изплащането ще ви докладват, че ние сме в 

повече от половината. Държавната помощ за фермерите, на които стадата 

бяха унищожени, това ще го направим веднага в рамките и на 

извънредния бюджет, който имаме за справяне с болестта. 

ГОСПОДИН ИВАНОВ: Господин Илиев, забравихте да ми 

кажете за движението на животните? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Първо, нека да приключим с 

ваксинацията. Нека да видим какъв е статусът на страната и тогава ще 

има отделна заповед. Много добре помните, че миналата година на 22 

юни издадохме една заповед, аз я издадох за ограничаване на 

движението, дали се спази на 100 %. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Зоров, 

заповядайте! 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Доктор Илиев, имам въпрос за 

постдействията след ваксинацията, защото явно този въпрос колкото и да 

си го изясняваме не ни е ясен, защото на първата среща се каза, че месото 

може да отива само за висока термична обработка три години след като е 

ваксинирано животното, защото икономическият ефект след 

ваксинацията също е тежък въпрос, който ни интересува особено за 

големите стада.  
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Вие казахте, че имате разговори с ОИЕ, какво смятате кое е 

реалистичното след ваксинацията, защото преди вземането на решението 

за ваксинация на цялата страна трябва да знаем какво става след 

ваксинацията? Кое е реалистичното за месото като реализация – само в 

страната ли или въобще за реализация в колбаси от всякакъв тип без 

висока термична обработка. За продажбата на животни разбрахме, че е 

само със страни, които имат същия статус. Това означава, че доста се 

ограничават, защото разбрахме, че Турция не е със същия статус. 

Въпросът единствено остава със заклани животни, но къде може да се 

влага? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Ние си говорихме на тази тема. По 

отношение на турците тяхната позиция не е, че нямат заболяването, но не 

искат от още едно място да им влиза, толкова. 

По отношение на вирусите на лимпенскина ние чакаме от 

Англия информация, която ще ни даде възможност да кажем в 

Димитровград е влязъл от Турция, в Гоце Делчев от Гърция. Ясно е, че 

може би е така, но въпреки това ние трябва да го имаме, защото е 

свързано и с други анализи, които правим. 

По отношение на месото, позволете ми да не знам, колко ще се 

съгласят още с мен на тази тема. Иначе предварителните разговори са 

такива каквито ви казах преди малко. Продукция такава не само… 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: За по-голяма яснота. Има 

ли някой на който да не са му ясни в момента действащите ограничения? 

На всички това ви е ясно това, нали така. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: В момента, ако ваксинираме цялата страна 

по действащото европейско законодателство какво можем да правим 

месото в какъв тип колбаси? 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Доктор Илиев, ще ви 

помоля за две части на отговора. 

Първа част, ако нищо не се промени, по сега действащите 

регламенти и решения какви ще са ограниченията след ваксинация и 

нашето очакване комисията да ни подкрепи какъв ще стане режимът? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Сега термично преработено трябва да е 

всичко.  

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Какво означава термично, защото и тук 

имаме разногласия? Саздърмата ли е термична обработка само или и 

верено, сушените, варено пушените, наденици и т.н. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: За всичко това почти сигурно е, че ще 

успеем, варено пушените и т.н. всички да вървят. И сега може, но не е 

съвсем ясно. Трябва да се слага отделен печат, да е ясно какъв е 

произходът. Нека тези детайли да ви ги кажа. Вие няма да можете да се 

подготвите, кой знае колко в бизнеса преди да сме изяснили всичко това 

в Европа и защото ще се чака и един срок след ваксинацията, критичен. 

Няма веднага да ни изчислят 28 дни, няма да стане така. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Това е важно за решението за ваксинацията 

на цялата страна. Да се знае какви са икономическите санкции, защото 

става въпрос за доста пари. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Прав сте, през цялото време когато 

обикаляхме страната обяснявах на всички, че ако се разболеем така ще се 

случи, че ако ваксинираме ще има икономически санкции и рестрикции, 

така че това е ситуацията.  

БОЙКО СИНАПОВ: Термичната обработка има температура. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Да, ще се спазарим за температурата, ако 

това е въпросът. Мисля, че няма да има проблем за това нещо. 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте, 

Степанчева! 

МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: Искам да попитам биволите ще бъдат 

ли ваксинирани и ако не, коя е причината, защото разбрахме, че в Гърция 

ги ваксинират, ваксината ли не е подходяща или има други причини? 

Вторият въпрос е, възможно ли е в едно и също селище 

съществуващ при животновъден обект, и да се създаде втори като част от 

животните се прехвърлят във втория животновъден? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: За втория не разбрах въпроса. 

МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: Възможно ли е в едно и също селище 

съществуващ животновъден обект, човека иска да си продаде половината 

животни на друг човек, който създава нов животновъден обект. Това е в 

рамките на едно и също селище. Лекарите му отговарят, че не може и 

искам да попитам може ли, тъй като кампанията е към своя край? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Чакайте да ваксинираме и тогава правете 

бизнес.  

МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: Доктор Илиев, кампанията приключва 

и човекът не може да си заяви животните, а това е в едно и също селище. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Не съм склонен, най-различни казуси да 

ми казвате, така че да не се спазват правилата, които сме предприели. Не 

може да стане. Биволите ще ги ваксинираме. На тема биволи се опитваха 

да ми се обаждат, че са много специални, не съм съгласен да допускаме. 

Примерът ми с Гърция не е голям, защото оттам сега влизат заболявания. 

Така, че не ми давайте за пример Гърция. 

МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: Има ли причина да не се ваксинират? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Ще бъдат ваксинирани. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте! 
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БОРЯНА  ДОЧЕВА: Моят въпрос е следният. Стопанствата, 

които са ваксинирани – 30 дни са минали, изградили са имунитет, след 

какъв период от време ще имаме право да правим движение на тези 

животни в други стопанства, които по същия начин са ваксинирани и по 

същото време? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: След като издам заповед за това.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имате ли други въпроси? 

Няма. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

 

 

Точка 4 

Актуална информация по обработката 

на протоколи за обезщетения за убити 

животни, следствие от заболяването 

„Заразен нодуларен дерматит” и 

предоставяне на помощ de minimis за 

подпомагане на засегнатите земеделски 

стопани.  

 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте, доктор 

Възирова. 

Д-Р ЗЛАТКА ВЪЗЕЛОВА: Към момента с дата днес 1 юни 2016 

година са обработени и подписани от вас госпожо министър докладите за 

73 огнища. Това означава 1698 животни, на стойност 1 541 695.90 лева, 

60 броя от животните са под селекционен контрол „Черно шарена“ от 

общо 139, 22 са от общо 58 отново „Черно шарена“ и 15 от 23 броя 

българско родопско говедо под селекционен контрол. 

Какво към момента е изплатено от Българската агенция по 

безопасност на храните окончателно могат да кажат. 
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МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте! 

ДОРА НЕНОВА: Това, което искам да споделя с Вас, 

подготвено е предложение до Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, 

което е подписано от министъра и предстои да бъде разгледано и става 

въпрос за следното, както каза и министър Танева ще бъдат подкрепени с 

инструмента  de minimis земеделските стопани, чиито животни са 

засегнати от болестта.  

Нашето предложение е следното:  

Разделили сме животните по селекционен контрол и на стокови 

животни, ще ви прочета директно ставките и общия бюджет, който ще 

бъде гласуван. 

2 милиона лева ще бъде отпуснатият бюджет, като ставките за 

едри преживни животни под селекционен контрол за животни над 24 

месеца – 900 лева за животно, следват животните над 12 месеца до 24 

месеца – 720 лева на животно, след това от 6 месеца до 12 месеца – 540 

лева на животно и животните под 6 месеца – 320 лева. Това са за 

животните под селекционен контрол. 

Втората група за стоковите животни, ставката която беше 

определена за животни над 24 месеца – 350 лева, а за следващата група от 

12 до 24 месеца – 280 лева, от 6 до 12 месеца – 210 лева и 140 лева за 

животни под 6 месеца. 

Целта тук е да бъдат подкрепени доходите на земеделските 

стопани, чиито животни са унищожени, както казах в следствие на 

болестта.  

Ще бъде отворен приема след решението на Управителния 

съвет, няма да слагаме крайна дата, защото логично е да бъде така. 

Документите, които ще представят ще бъдат протоколите, които са 
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издадени за унищожаването на животните и тъй като има ферми с много 

малък брой животни ще бъде предложено на Управителния съвет да 

бъдат подкрепени и тези, които нямат регистрация по Наредба № 3. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имате ли въпроси към 

представените предложения? 

Тази държавна помощ е само за фермерите, на които са 

унищожени стадата и тя е допълнение след обезщетенията. 

Отново ви казвам, че за сумите за препарати ще вземем решение 

за друга държавна помощ, така че пазете си фактурите и тогава ще имаме 

друго решение. Решението, за което Дора Ненова ви уведоми ще го 

вземем на подпис на Управителен съвет на ДФ „Земеделие“. 

Заповядайте! 

БОРЯНА ДОЧЕВА: Госпожо министър, моя въпрос е следният: 

При мен в района има две стопанства, от които едното е ликвидирано 

преди един месец, а още няма плащане. Става въпрос за стопанството в 

Добри дол и другото стопанство е във Виница, което беше след 

празниците. Моят въпрос е какъв е срокът за изплащане? 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Срок за изплащане – 

няма такъв. В момента, в който пристигнат всички оценки и протоколи 

тук за три дни подписваме, има средства. Има процедура, която се 

разписва от много доктори и институции. Тук повече от три дни не се 

забавя, но ще ви отговорят конкретно за фермите. 

Д-Р ЗЛАТКА ВЪЗЕЛОВА: В Добри дол – Пловдивско, 100 

животни, 76 328.70 лева предадени са в БАБХ и всеки момент  ще им се 

плати. За Виница – 41 животно, също 29 561 лева, също е дадено в БАБХ 

за плащане. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Платени са. 
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Господин Синапов, имате ли въпрос? 

БОЙКО СИНАПОВ: Въпросът ми е към доктор Илиев или 

всички заедно трябва да кажем. Имаме питане от овцевъди дали ще 

повторим ваксината за синия език, защото времето стопляйки се да не 

направим беля. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря за въпроса, 

доктор Илиев ще отговори. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Мисля, че на 25-ти е приключила 

процедурата, така че няма никакво основание да не правим ваксинацията 

при овцете. Вие много добре знаете, че тя миналата година продължи 

малко по-късно въпреки, че това ме нервираше, така че все още … 

Тук вече е въпрос за доставка на ваксината, който е много 

кратък срок. Обикновено е в рамките на седмица и ние ще я разпределим. 

Така, че нямам основания да се притесняваме. Наистина закъсняхме, но 

причините бяха от тези, които знаете и ни се случват непрекъснато с 

протести и т.н. към конкуренцията. 

За синия език трябва да повторим следното, че говедата сега не 

могат да бъдат ваксинирани и това го знаете. Така, че иначе мерките, 

които сте взели срещу лимпинскина са добри за синия език.  

Надявам се, да нямаме проблеми с говедата със син език някъде, 

но ние ще направим ваксинацията, когато преценим, че е удобно. Ние 

ваксина ще имаме… 

БОЙКО СИНАПОВ: За овцете. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: И за говедата, но ще преценим кога да се 

случи. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Маринов, 

заповядайте! 
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МАРИН МАРИНОВ: Искам да попитам за карантинния срок, 

кога ще имаме право отново да гледаме животни? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Това ще го договаряме също с 

Европейския съюз, но засега е голям срока – шест месеца. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Към момента 

ограничението е шест месеца.  

МАРИН МАРИНОВ: Има ли възможност, тези които сме 

пострадали от животновъдите да не ни се прекратяват договорите за 

пасища. Цонко от Хисаря се обади, че някой го е накарал да отпише 

животните си. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Откъде да ги отпише? 

МАРИН МАРИНОВ: Да не ги заявява за нищо.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не може да ги заяви, 

след като животните са евтанизирани как да бъдат заявени. 

За всички плащания, които се дължат независимо, че са 

евтанизирани ще се издължат. Но оттук насетне да се кандидатства при 

условие, че животното го няма как да се случи, но ако ги е заявил ще си 

получи всичко. Както и заявени мерки, които са дългосрочни, а в 

момента е унищожено стадото, това е форсмажор и за тази година няма 

да му се търсят, но от следващата година, ако ангажимента не е 

приключил те ще се търсят към момента в такава сила действа наредбата 

и ще търсим начини, тъй като кравата не е нещо, което е евтино, и което 

лесно се намира да го променим, но към момента така е действащата 

наредба. Форсмажорът важи за тази година. 

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: В момента много от заявленията са 

затворени, тъй като …. В областната служба са им заявили, че знаят, че 
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вече са избити животните и ще трябва да ги отпишат…(Говори се без 

включен микрофон няма ясна чуваемост). 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще проверим случая, но 

мисля, че животното към края на срока трябва да го има валидно, за да му 

е валидно заявлението. 

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Не е затворено. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И да беше затворено пак 

нямаше да му ги признаят. Тоест сега е 28 юни. На заявление трябва да 

подлежи животно, което е жизнеспособно в системата към 28 юни. 

Това, което аз знам тъй като въпроса го проучвахме за предното 

събиране, вече евтанизирания в хода на тази кампания не могат да се 

заявяват независимо, че в нейното начало са били живи, защото те трябва 

да са живи в края на кампанията, без значение кога си подал и затворил 

заявлението. Форсмажорът важи само за тази година, една, за 

ангажименти, които си поел дългосрочни и няма да ги заявиш, защото са 

евтанизирани, но ще приложиш документи към фонда, както и за синия 

език може би някъде има практика, в които ще докажеш форсмажора и за 

тази година фонда няма да ти търси изпълнение на ангажимента.  

По действащата наредба условието за форсмажор няма да важи 

за следващата 2017 година. 

МАРИН МАРИНОВ: Извинявайте, но тъй като много от 

животновъдите имаме много кредити и не можем да ги погасим в банките 

и аз съм един от тях. Върнал съм всичките пари на банката, колкото ги 

взех, имам да връщам още 46 хиляди лева и сега очаквам да ми вземат 

къщата, която е заложена и обора. Не виждам как след това ще си купя 

тези животни, когато изтече този срок. Извинявайте, че ви занимавам 

специално с мен, но има и други хора, онзи ден се събирахме в Стара 
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Загора животновъдите и там се говори, че имало няколко човека по 

програма, които са одобрени и са взели парите по проекта обаче също е 

взел парите от животните има кредит в банки, които е погасил и след тези 

шест месеца както са по карантиран срок той има право да си купи 

животните и е длъжен да купи тези животни, обаче няма средства. 

Ние искаме да ви помолим, ако можете да направите някои 

изключения специално за тези хора, които са пострадали да не се счита 

все едно притежаваме тези животни, защото шест месеца ние не можем 

да вземем един лев доход от никъде. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, освен държавната 

помощ, за която сега обяви Дора Ненова, което е допълнение към 

обезщетенията, които се изплатиха. 

По отношение на Програмата за развитие на селските райони тя 

не допуска закупуването на животни, сигурна съм, че господин Зоров 

знае това.  

Така, че няма как казуса, за който казвате да е верен. Фондът не 

може да плати проект за закупуване на животни, защото този 

инвестиционен разход не е допустим за подкрепа. Това няма как да е 

вярно. 

По отношение на кредитите, вие винаги сте поставяли въпроса. 

Към момента няма намерено решение, по което тези кредити ние нямаме 

и със сигурност не може и да има, да се погасят, това е с абсолютна 

сигурност и е комуникирано с Комисията. Тук се мислят варианти по 

отношение по-скоро при условие, че Комисията промени определени 

регламенти и увеличи таванът на държавната помощ по de minimis да 

направи някаква схема съгласно, която увеличения таван на de minimis до 

опрощаване на кредита. 
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Всичко това ще го говорим когато стане възможна тази 

хипотеза, Дора Ненова е мислила много варианти, сега и да ви ги 

казваме, ако утре не се гласува това изменение няма да бъде валидно и 

разбира се отново би станало, след като финансите одобрят на практика 

това преобразуване на възможна държавна помощ погасяване на кредит 

но пак до размер на нов таван на помощта, който за да стане трябва да се 

промени регламента, а не да се говори, че това ще направим. 

Заповядайте? 

ОТ ЗАЛАТА: Госпожо министър имам два въпроса. Първият ми 

въпрос е към господин Илиев, какво става с превозните средства, които 

ги хващат в нарушение за превоз на животни, защото когато влезнеш в 

гората с коня и каруцата ти вземат и двете неща? 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Харесва ми това предложение. 

ОТ ЗАЛАТА: Какво става, глобяват го и отново продължава да 

работи човека. 

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ: Нищо не става, прав сте абсолютно. 

ОТ ЗАЛАТА: Вторият ми въпрос е за фалита на физическите 

лица, какво трябва да се направи в тази насока – Закон за физическите 

лица иначе няма оправия. Трябва да се вземе решение на ниво 

правителство. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Статутът на въвеждане 

на неплатежоспособност на физическо лице в България може да бъде 

уреден в Търговския закон и това е законодателна инициатива не на 

нашето министерство, нито ние имаме водеща роля на този етап. 

Имате ли други въпроси? 

Заповядайте, Шишкова! 
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ШИШКОВА: Искам само ако ми позволите един извънреден 

въпрос от темата, който е въпросът за правното основание госпожо 

министър. Нямаме правно основание на общинска служба Карлово, 

проблема с Централен балкан и не само там, а и на много места с 

колегите се установява, че нямаме правни основания и не можем да си 

приключим заявленията и това наистина е голям проблем? 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това от слоя на 

парковете ли? 

ШИШКОВА:Да от парковете. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Трябва да извикаме 

Свилен Костов, но мисля, че базата данни трябва да е приета, тъй като 

там променяхме тарифата. Свилен Костов след срещата ще ви информира 

подробно, но мисля, че няма да има проблем. 

Имате ли други въпроси? 

Заповядайте, господин Зоров! 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Госпожо министър, нали хуманното 

отношение към животните по тази мярка от тази година се кандидатства? 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не е отворена схемата, 

ще я отворим в момента, в който има одобрение на нотификацията от 

службите независимо когато дойде тази нотификация ние сме поели 

ангажимент към вас и ще я отворим за кандидатстване тази година. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: Без да е необходимо сега да чекваме. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, мярката не е свързана 

с директни плащания, тя е по Програмата за селските райони и може да 

се отвори и в друг период, а не в този в хода на директните плащания.  
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В момента, в който тази нотификация се одобри приемаме 

наредбата и я отваряме, ако е през август – август, ако е през септември – 

септември и се разплащаме по най-бързия начин в началото. 

ДИМИТЪР ЗОРОВ: А правното основание за кандидатстване? 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията има бележки 

по повод на предложенията. Нека да не говорим предварително, когато се 

изчисти тази тема на какви условия трябва да отговаря фермера, за да 

кандидатства ние така или иначе ще го коментираме отново и това ще 

залегне в Наредбата за прилагане на мярката.  Комисията има бележки по 

отношение на новото предложение, което е направено. 

МАРИН МАРИНОВ: Извинявам се на всички за този въпрос, но 

съм длъжен да го задам. Ако е шест месеца карантинния срок има ли 

възможност да се провери със задна дата, колко мляко сме подавали и 

има ли някакъв начин да бъде обезщетени? 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По този начин е 

пресметната държавната помощ.  

МАРИН МАРИНОВ: Благодаря на всички, от името на всички, 

които са пострадали, аз лично ви благодаря.  

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ставките, които ви 

обявихме са пресметнати точно по този начин според млеконадоя, според 

килограмите. Това са ставките, сега го вземаме на подпис и го обявяваме 

и другата седмица да кандидатствате. 

МАРИН МАРИНОВ: Благодаря от името на всички, които са 

пострадали за помощта. 

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, 

закривам срещата, благодаря ви за конструктивния диалог, който имахме 

днес. 
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(Заседанието на Консултативния съвет по животновъдство 

завърши в 15.55 часа.) 

 

 

Протоколчик: 


