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До  

Министъра на земеделието и храните 

г-н проф. Димитър Греков 

Изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие” – РА  

г-н Мирослав Николов 

 

Уважаеми г-н Греков, г-н Николов, 

 Обръщаме се към Вас в качеството ни на представители на неформалната организация 

на кандидат младите фермери Кауза „Млад Фермер” с наброяващи над 1200 поддръжници 

към днешна дата. Ежедневно към нашата организация се присъединяват по няколко нови 

члена, които отчаяно търсят информация за очаквания прием по Мярка 112 „Създаване на 

стопанства на млади фермери“ през 2014 г. 

 С оглед на развитието на политическата ситуация в страната, както и забавянето на 

очакваните промени в Наредба № 9/2008 г. бихме искали спешно да се срещнем с Вас, не по-

късно от 24.06.2014 г., за да разберем какви са плановете на Министерството и ДФ 

„Земеделие” – РА за стартиране на прием по Мярка 112 през настоящата година и да получим 

лично от Вас потвърждение за планираната дата за отваряне на приема на проекти по мярката 

през тази година.   

 Изключително притеснени сме, че ако се забавите още малко такъв прием може 

изобщо да не стартира и отново инвестициите направени от хиляди млади фермери ще 

останат напразни. Притеснени сме също и от факта, че ако отварянето на мярката се проточи 

още дълго във времето голяма част от нашите колеги, които преминават прага от 17 месеца на 

регистрация няма да имат възможност да кандидатстват.  

 Настояваме в много кратки срокове да вземете решение и да оповестите датата за 

стартиране на приема, и по възможност отварянето на приема да стане не по рано от 

14.07.2014 г. и не по-късно от 21.07.2014 г., за да можем да си подготвим необходимите 

документи за кандидатстване! 

  Надявам се че ще обърнете особено внимание на нашия призив за комуникация и 

сътрудничество между общността на младите фермери и представляваните от Вас институции 

и ще вземете необходимите мерки в кратки срокове. В противен случай не ни оставяте избор 

освен отново да излезем на протест пред Министерството на земеделието и храните на 

27.06.2014 г.  

 Благодарим ви предварително! 

 гр. София, 20.06.2014 г.    С Уважение:    /Мирослав Александров/ 

         /Георги Георгиев/ 

 Тел. за връзка: 0887 052 315 
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