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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Изразяваме нашето дълбоко възмущение, в резултат на внезапно издадената 

Заповед № 09-160 от 18.02.2017 г. от Министъра на земеделието и храните, ден преди 

началото на кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите за 

директни плащания и мерките на площ по Програмата за развитие на селските райони, с 

която се забранява приема на нови заявления по мярката за Биологично земеделие 

/мярка 11 на ПРСР/, както и разширяването на вече поети ангажименти. 

Биологичното земеделие редовно се заявява като приоритет от всички властимащи, 

от всички партии и управленци. В същото време сме свидетели на прекратяване на 

подпомагането за нови биопроизводители, както и за утвърдени такива, които смятат да 

разширят стопанството си или които сега завършват петгодишните си ангажименти по мярка 

214 от предходния програмен период и следва да преминат към мярка 11 на новата ПРСР.  

За пореден път, след 2014 година, сме изправени пред една несправедливост - част от 

българските биопроизводители да бъдат подпомагани, а друга - не. 

Защо се стигна дотук ?  

Към заповедта няма приложени мотиви. До момента не сме видели никакъв 

официален документ от страна на МЗХ  (съобщение, анализ, предупреждение, 

предложение...), който да дава индикации, че има проблем, още по-малко - анализиране на 

проблема и предприемане на някакви действия. 

Това е недопустимо и поставя пред свършен факт стотици биоземеделци, които са 

направили своите разчети, вложили са средства за сертификация, подготовка на земи, 

закупуване на семена и разсад, калкулирайки бъдещото получаване на субсидии. Много от 

тези хора са взели и кредити. Тази ситуация поставя в неравностойно положение и тези 

биофермери, които точно тази година приключват ангажиментите си по мярка 214 и няма да 

могат да получават вече субсидии по новата програма /за разлика от колегите си, които са 

приключили през 2015 или 2016 година/. 

Биоземеделието е отрасъл, който е свързан с много обществени ползи. Този метод 

опазва околната среда и биоразнообразието, чрез него се произвеждат здравословни 

продукти, създава се заетост в изостанали селски и планински райони, развиват се малки и 

семейни фирми. Предвид все по-сериозното търсене на здравословни и чисти продукти в 

развитите страни, той предполага и сериозен потенциал за растеж, увеличаване на износа и 

получаване на по-висока добавена стойност.  Този сектор не случайно е приоритетен във 

всички европейски страни, които си поставят все по-високи цели за неговото развитие. 

В същото време България си позволява да спре субсидирането на биоземелието  

едва на третата година от новия 7-годишен програмен период. В противовес на всички 

европейски практики се зачерква един устойчив отрасъл и източник на здравословна 

храна за децата на България. Без обяснения, без анализи, без предприемане на каквито и 

да било мерки.  
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Ако бюджетът по мярката е изчерпан, нима това е забелязано на 28-ми февруари - 

девет месеца след края на предходната кампания за подпомагане и един ден преди 

началото на новата. Нима не можеха да се предприемат мерки за насочване на средства от 

други, неработещи мерки от Програмата. Нима не можеше да се обмислят известни 

ограничения или мерки, които да разграничат истинските и активните биопроизводители от 

тези, които са се насочили към източването на субсидии. 

Ние, българските биоземеделци, няма да се примирим с подобно отношение.  

Настояваме заповедта да бъде отменена и да се издаде нова заповед след обществен 

дебат, изнасяне на точни данни и изчисления за бюджета на мярката и обмисляне какви 

точно ограничения да бъдат наложени. 

Настояваме  да бъде съставена работна група, която да изготви анализ на състоянието 

на бюджета по мярката и да стане ясно какъв е недостигът на средства дотолкова, че да 

бъде обезпечено изпълнението на Плана за развитие на биологичното земеделие в 

България и достигане на заложените в него индикатори по отношение на брой оператори/ 

земи в контрол и сертификация/ произведени биологични продукти. След изясняването на 

този въпрос да се търсят възможности за финансиране чрез пренасочване на средства от 

други мерки и да се подготви нотификация, която да бъде внесена в Европейската комисия 

достатъчно навреме, за да обезпечи наличието на средства и приемането на заявления по 

време на кампанията за подпомагане през следващата календарна година. Ако е 

необходимо, да се извършат промени в мярката, така че средствата да бъдат насочени към 

реалните биопроизводители и към култури и сектори с реално производство. 

Обръщаме се към всички партии, които днес искат нашето доверие, за да 

управляват държавата ни, с искане да изразят ясно позицията си по този проблем и да 

представят своите намерения за разрешаването му - през тази и следващата година. 

Очакваме да чуем не просто, че биоземеделието е един от приоритетите в програмите им, а 

конкретен план и мерки за насърчаването и развиването му. 

Обръщаме се към Министър-председателя и Президента, който назначи служебното 

правителство, настоявайки за спешна намеса и отмяна на тази заповед, която дискриминира 

стотици български биоземеделци. Надяваме се това да съответства на новия „морален  

компас” в политиката на служебното правителство. 

Изразяваме готовност да предприемем протестни действия и да ангажираме с нашата 

кауза цялата българска общественост, която, вярваме, подкрепя усилията на българските 

земеделци, приели като собствена каузата за опазване на природата ни и чистите и 

традиционни български храни. 
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