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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,
Във връзка с публикуван на 17.01.2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и съгласно чл. 26 от Закона за
нормативните актове с настоящото становище представяме позицията на СДРУЖЕНИЕ НА
КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО с ЕИК: 205925521 относно
предвидените изменения в цитирания по-горе проект на подзаконов нормативен акт.
В представеният доклад от заместник-министър д-р Лозана Василева се посочва, че
основните изменения в текстовете на Наредба № 4 от 2015 г. са свързани с изпратените на
Европейската комисия за одобрение изменения в текстовете на мярка 11 „Биологично
земеделие“ в ПРСР 2014-2020 г. Измененията в програмата са свързани с предложеното
прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към
бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ с цел осигуряване на финансов ресурс за
прием на нови заявления по мярката и предоставяне на възможност за удължаване на
приключили 5-годишни ангажименти през 2019 г.
Видът, в който са заложени измененията обаче не дава увереност, че предвидените
изисквания за допустимост при кандидатстване могат да бъдат изпълнени, което от своя
страна поставя под риск предстоящия прием по мярката. Част от заложените изменения
противоречат помежду си, а други представляват излишно утежняващи условия за
кандидатстване.
С оглед гореизложеното отправяме следните предложения и коментари по цитирания
проект на НИД, както следва:

1. Изменение: § 5. Създава се чл. 11а:
… ал. 1, т. 2. „Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление
„Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни
в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това
съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на
преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.“
Рискове при изпълнение/предпоставки за неефективно изменение: В предвиденото
изменение е заложено точно фиксирано съотношение. Посочената формулировка прави
недопустими всички кандидати, при които съотношението животинска единица към хектар
е под или над определеното. Същото не е обвързано със заложената в член 15, параграф 1
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от Регламент (ЕО) №889/2008 обща гъстота на животните, отглеждани на хектар за година,
която да гарантира изпълнението на член 3, параграф 2 от същия регламент и спазването
на максимално допустимата границата от 170 kg азот на хектар използвана земеделска
площ годишно. При изчислението на определените в член 3, параграф 2 норма и
съотношение в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) №889/2008 се включват всички
животни под контрол за биологично производство в стопанството на оператора, без да се
ограничават до преминали период на преход и включени в заявление за подпомагане.
Предложение за корекция/допълнение на планираното изменение: Чл. 11а, ал. 1, т. 2 да
се измени както следва: „Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по
направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена определената
в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) №889/2008 обща гъстота на животните,
отглеждани на хектар“

2. Изменение: § 5. Създава се чл. 11а:
… ал. 2, т. 2. „Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление
„Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни
в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това
съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на
преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.“
Рискове при изпълнение/предпоставки за неефективно изменение: В предвиденото
изменение е заложено точно фиксирано съотношение. Посочената формулировка прави
недопустими всички кандидати, при които съотношението животинска единица към хектар
е под или над определеното. Същото не е обвързано със заложената в член 15, параграф 1
от Регламент (ЕО) №889/2008 обща гъстота на животните, отглеждани на хектар за година,
която да гарантира изпълнението на член 3, параграф 2 от същия регламент и спазването
на максимално допустимата границата от 170 kg азот на хектар използвана земеделска
площ годишно. При изчислението на определените в член 3, параграф 2 норма и
съотношение в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) №889/2008 се включват всички
животни под контрол за биологично производство в стопанството на оператора, без да се
ограничават до преминали период на преход и включени в заявление за подпомагане.
Предложение за корекция/допълнение на планираното изменение: Чл. 11а, ал. 2, т. 2 да
се измени както следва: „Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по
направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена определената
в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) №889/2008 обща гъстота на животните,
отглеждани на хектар“
3. Изменение: § 9. В чл. 21 се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
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… ал. 6. „Кандидатите по направление биологично растениевъдство могат да добавят
сертифицирани площи, които са преминали периода на преход към биологично
производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов пет
годишен ангажимент.“
Рискове при изпълнение/предпоставки за неефективно изменение: Предвиденото
изменение противоречи на действащата към момента ал. 5 от чл. 17 на Наредба № 4 от
2015 г.
Предложение за корекция/допълнение на планираното изменение: Да се прецизира
текста на предложеното изменение по начин, по който да се елиминира противоречието с
действащата към момента ал. 5 от чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г.

4. Изменение: § 9. В чл. 21 се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
… ал. 8. „Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са
допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от
Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз на името на кандидата по мярката.“
Рискове при изпълнение/предпоставки за неефективно изменение: След въвеждане на
регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз в експлоатация (ЗПООПЗПЕС), одобрените по
чл. 18, ал. 1 от същия закон контролиращи лица нееднократно са сигнализирали МЗХГ за
установени проблеми при работа с посочения регистър, които са довели до невъзможност
за въвеждане на данни за включените под контрол за биологично производство
площи/животни/пчелни семейства. Голяма част от посочените проблеми, възпрепятстващи
въвеждането на информация, не са отстранени към 31.12.2019 г. и в тази връзка към
посочената дата в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от ЗПООПЗПЕС не са въведени всички
данни за площи/животни/пчелни семейства, включени в система за контрол на биологично
производство. Подобно изменение ще изключи голяма част от биологичните
площи/животни/пчелни семейства в страната като недопустими за подпомагане.
Предложение за корекция/допълнение на планираното изменение: Текстът на ал. 8 да не
се приема.

5. Изменение: § 9. В чл. 21 се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
… ал. 9. „Кандидати с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент, не
могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в случай че в заявлението за
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подпомагане няма сертифицирани животни, преминали периода на преход към
биологично производство.“
Рискове при изпълнение/предпоставки за неефективно изменение: Текстът на ал. 9
поражда задължение към операторите да заявяват за подпомагане включените под
контрол за биологично производство животни, в случай, че желаят да заявяват постоянно
затревени площи. Немалка част от операторите не желаят да заявяват животните си за
подпомагане, въпреки че са включени под контрол за биологично производство. Поради
тази причина не следва да се задължават да заявят за подпомагане животни, в случай, че
желаят да получат финансова помощ за постоянно затревени площи.
Предложение за корекция/допълнение на планираното изменение: Текстът на ал. 9 да се
измени както следва: „Кандидати с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат
нов ангажимент, не могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в
случай че нямат включени под контрол за биологично производство животни.
Включените под контрол животни се доказват с документ, издаден от
контролиращото лице и/или справка от регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз“

6. Изменение: § 19:
„Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали

ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени
в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3.“
Рискове при изпълнение/предпоставки за неефективно изменение: Текстът в § 19
противоречи на въведените с § 2 и § 9 изменения.
Предложение за корекция/допълнение на планираното изменение: Текстът на § 19 да не
се приема.

7. Изменение:
Чл. 33, ал. 2 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично
земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. да се
измени както следва: „Контролиращите лица въвеждат всяка година данни за
състоянието на заявените по мярка 11 „Биологично земеделие“ парцели, пчелни
семейства и животни в електронната система по чл. 49 към 30 юни на съответната
година.“
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Мотиви за предложеното изменение: Към настоящия момент последната дата за
подаване на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.
подлежи на промяна всяка година, в зависимост от протичането на кампанията за
подпомагане. Всички останали данни за бенефициера се въвеждат в електронната система
по чл. 49 към 31 декември на съответната година. Определянето на точна дата, към която
да се въвежда статута на заявените за подпомагане по мярка 11 „Биологично
земеделие“ парцели, пчелни семейства и животни ще улесни работата по въвеждане на
информация и ще намали възможността за допускане на грешки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предвидените изменения в Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. поставят под риск предстоящия прием по
мярката за Кампания 2020.
Заложените текстове ограничават в голяма степен кандидатите по мярката, което ще
възпрепятства усвояването на предвидения финансов ресурс и постигането на заложените
цели.

Дата: 17.02.2020 г.

Председател:

/п/
Жулиета Димова
Председател
СДРУЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИРАЩИТЕЛИЦА ЗА
БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
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