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ПИТАНЕ 
 

От „Асоциация на овощарите в България“ 
 

 
 
 
 

Уважаеми г-н Министър, 
 
Уважаеми г-н Зам. Министър, 
 
Уважаеми г-н Николов, 
 
 
1. Все още няма решение на Управителният съвет на ДФ Земеделие ще има ли 
финансиране по Държавната помощ за компенсиране разходите на 
овощарите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма 
за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.   
Срокът  на прилагане на помощта е до 31.12.2014 г. Размерът на помощта се 
определя в план–сметката на ДФЗ, след решение на Управителния съвет на 
ДФ „Земеделие” и в рамките на максималния бюджет. Максималният бюджет на 
помощта за 2014 г. е 6 700 000  лв. и е гласуван със стартирането на схемата 
през есента на 2013 г.  

Очакваме актуализацията на Националната програма за контрол на 
вредителите в трайните насаждения през зимния период  от БАБХ . 
Независимо от водените разговори с МЗХ и експерти от БАБХ още на 
консултативният съвет по трайни насаждения на 20-ти  Януари, на този етап 
ние не знаем какви препарати ще се признават по програмата,  за да ги заявим,  
фирмите не знаят дали ще им се плати и кога, за да ни ги доставят.  
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2. Схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователните 
премии при застраховка на селскостопанска продукция. 
  Поради  необичайно топлата зима развитието на овощните видове е 
изпреварващо за сезона. Поради ежегодното закъсняване за програмата и 
стартирането й в началото на месец май, много от нашите производители 
нямат възможност да рискуват в периода на късните пролетни слани и 
застраховат за своя сметка. До началото на месец април трябва да се стартира 
приема на документи, за да може  най-късно до 20-ти април да са готови 
договорите и да се възползваме от застраховка при риск от късни пролетни 
слани.  
3. Защо се бави изплащането на средствата на сектора за специфично 
подпомагане на производителите на качествени плодове и зеленчуци по 
схемите за директни плащания на площ за 2013 г.? 
 Целта на финансовото подпомагане по схемата за качествен плод, е именно 
да се подпомогнат производителите за подобряване качеството на българското 
производство на плодове и зеленчуци. Забавяне изплащането на средствата 
води до компромиси в храненето и агрохимическите мероприятия които 
неминуемо ще доведат до спад в количеството и качеството на производството. 
 На свикания със заповед № РД09-692 от 15.10.2013 г. на Министъра на 
земеделието и храните Консултативен съвет по овощарство беше приет и 
одобрен  Правилник за организацията и дейността на консултативният съвет по 
овощарство, съгласно който: 
 Чл. 12. (1) За всяко заседание на Съвета се води протокол 

(2) Протоколът от заседанието и решенията на Съвета се изготвят не по-
късно от три дни след провеждане на заседанието. 

Чл. 13. (3) Подписаният протокол от заседанията се изпраща по 
електронната поща на членовете на Съвета. 
Почти 2 месеца са изминали от провеждане на заседанието, но членовете на 
съвета все още не са получили копие от протокола и решенията от проведения 
съвет. Ако се събираме за да приемаме  правилници и се издават заповеди 
само като документооборот и обсъжданите проблеми на овощарството остават 
само на хартия, Асоциацията на овощарите в България ще се позове на  точка 
3 от раздел V на същият правилник, а именно "При необходимост се свикват 
извънредни заседания, по инициатива на председателя или по писмено искане 
на най-малко 1/3 от членовете на Съвета". 
 Апелираме към бърз отговор от Ваша страна на поставените 
въпроси и към разрешаването на описаните проблеми в най- кратки 
срокове. 
 
 
С Уважение:  Минчо Гроздев 
 

Председател на Асоциация на овощарите в България 
 
 
 


