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ДОКЛАД
от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните

Относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2015 г. за условията
и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на
животински продукти, засегнати от кризата в сектора

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
На основание чл. 15, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти
на актове в системата на Министерство на земеделието и храните, внасям за
одобряване проект на Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г.
за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите
на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.
С Делегиран регламент (ЕС) № 1853/2015 г. на Комисията се предостави
възможност

за

извънредна

помощ

за

производителите

от

секторите

на

животновъдството, за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в
ЕС и от чувствителното намаляване на цените на свинското и говеждото месо в някои
държави членки. Тъй като определените от бюджета на ЕС средства компенсират само
част

от

действителните

загуби,

които

производителите

в

секторите

на

животновъдството понасят, на държавите членки се даде възможност да предоставят
допълнително национално подпомагане на тези производители, при същите условия,
в размер до 100% от финансовия пакет.

С Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на
извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от
кризата в сектора бяха уредени следните схеми за разпределение на извънредната
финансова помощ:
Схема 1. Подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и
производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния
период 2014/2015 г.
Схема 2. Подпомагане на брой млечни крави в стопанството.
Схема 3. Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството.
Схема 4. Подпомагане на брой биволици в стопанството.
До момента национално финансиране е предоставено само по схема 3 Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството, в размер на 1 541 165
лв. Това дава възможност, по същите схеми, на производителите на краве мляко и на
земеделските стопани да бъде дадено допълнително извънредно подпомагане,
финансирано с национални средства, в размер на 10 201 655 лв.
Неблагоприятната международна икономическа среда в резултат на руското
ембарго, нарастващите обеми на производство, както и намалените доставки на
млечни продукти за Китай доведоха до влошаване на пазарната ситуация в ЕС и у
нас. Същите обстоятелства доведоха до запазване тенденцията на понижение на
изкупните цени на суровото мляко, която започна от месец септември 2014 г.
Средната изкупна цена в България през януари 2016 г. е с 1% по-ниска спрямо
декември 2015 г. и с 10% по-ниска спрямо януари 2015 г. и се явява най-ниската
изкупна цена за месец януари през последните 5 години.
Аналогична

е

ситуацията

и

в

овцевъдството

и

биволовъдството,

които

индиректно са повлияни от кризата, причинена от руската забрана за внос на млечни
продукти от ЕС. В тази връзка използвайки възможностите на Регламент (ЕС) №
1853/2015 г. за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в
секторите на животновъдството през 2015 г. считам за целесъобразно предоставяне
на животновъдите в България на допълнително подпомагане в размер на 10 201 655
лева, финансирано от националния бюджет.
За реализиране на това предложение е необходимо да бъде допълнена
Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на
извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от
кризата в сектора, като се уреди предоставянето на

допълнително извънредно

подпомагане. С предложеното допълнение се регламентират действията, които трябва
да предприемат държавните институции, за да се гарантира навременното получаване
на подпомагане от засегнатите от кризата на пазара фермери. Чрез разпределението
на допълнителното извънредно подпомагане по схемите, уредени в наредбата, се
осигурява обективността и недискриминационния характер на критериите, приложени
при разпределение на помощта.

Наредбата ще бъде издадена на основание чл. 39 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Наредбата се издава за постигане на следните цели:
1. Ефикасно и ефективно преодоляване на съществуващите смущения на
пазара чрез подпомагане на производителите в секторите на животновъдството.
2.

Разпределение

на

помощта

чрез

най-целесъобразни

схеми,

като

се

гарантира, че производителите в секторите на животновъдството са крайните
получатели.
Прилагането на наредбата изисква осигуряване на национално финансиране в
размер на 10 201 655 лв. Средствата ще се предоставят от остатъчния ресурс от
§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия“ в сметката за средствата от
Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
С прилагането на наредбата се очаква да се постигне:
1. Подпомагане на фермерите при преодоляване на последиците от кризата на
пазара на мляко и от чувствителното намаляване на цените на животинските
продукти.
2. Справедливо разпределение на подпомагането между производителите от
сектора на животновъдството.
3. Запазване на нивата на производство и намаляване на риска от изоставяне
на дейността, поради ниска рентабилност.
4. Повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства,
което да им позволи да се справят с пазарните колебания.
Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на
Европейския съюз, поради което няма необходимост от изготвяне на таблица на
съответствието с правото на ЕС.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е
публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните със
срок от 14 дни.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,
предлагам да издадете предложената Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 12
ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на
производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.

С уважение,
Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
Заместник-министър

Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2015 г. за условията и реда за предоставяне
на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от
кризата в сектора ( ДВ., бр. 89 от 2015 г.)
Проект
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Производителите на краве мляко и земеделските стопани по чл.11, ал.1
получават допълнително извънредно подпомагане по схемите по чл. 2, за количеството
доставено и/или директно продадено краве мляко през квотния период 2014/2015 г. по
чл. 8, ал.2, т.3 и за животните по чл. 9, ал. 2, т. 3, 4 и 5.
(2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на
допълнителното плащане по ал. 1 за килограм краве мляко и за едно допустимо за
подпомагане животно, по всяка от схемите по чл. 2.
(3) Размерът на подпомагането за всеки отделен кандидат за подпомагане се
изчислява съгласно чл. 12, ал. 3.
(4) Извънредното допълнително подпомагане по ал 1 се изплаща от Държавен
фонд "Земеделие" на производителите на краве мляко и на земеделските стопани по
банков път.
(5) В срок до 30 април 2016 г. Държавен фонд "Земеделие" изготвя и представя
на министъра на земеделието и храните доклад за изплатеното допълнително
подпомагане по ал. 1. Докладът съдържа:
1. общия размер на изплатената сума и общия брой на лицата, получили
подпомагане;
2. размерите на изплатените суми по всяка от схемите по чл. 2 и броя на лицата,
получили подпомагане по нея;
3. типа на получателите на подпомагането.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър на земеделието и храните

