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ОТНОСНО: Предложения на Тематична работна група 1 „Малки стопанства и
къси вериги на доставка“ от проведено заседание

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВАСИЛЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н АСПАРУХОВ,
На 17.06.2019 г. в хотел Сити, гр. Стара Загора се проведе заседание на Тематична
работна група 1 (ТРГ 1) „Малки стопанства и къси вериги на доставки“.
В рамките на срещата се сформира съставът на ТРГ 1, базиран на заявеното
желание от представители на заинтересованите страни. Бяха излъчени от участниците
две номинации за председател на ТРГ 1 - Тенчо Христов от Фондация „Биоселена“ и
Таня Георгиев- ключов експерт от Звеното за управление (ЗУ) на НСМ. След отказът на
г-н Христов да поеме председателството, участниците гласуваха председател, както и
състав на ТРГ 1, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таня Георгиева – ЗУ на НСМ, председател;
Веселина Ралчева – Българска Асоциация Биопродукти;
Петко Симеонов- призната организация на производители „Бългериан
органик фуудс“ ООД;
Златко Тенев – Национална Био Асоциация;
Сребрин Илиев- Национален браншови пчеларски съюз;
Тенчо Христов - ФБЗ „Биоселена“;
Гергана Кабаиванова - фондация Local Food;

7. Николай Генов - Хранкооп, София;
8. Д-р Никола Христович – Българска асоциация на консултантите по
Европейски програми;
9. Иванка Тодорова- Национална службва съвети в земеделието;
10. Христина Петрова - Фермерски пазар Варна;
11. Пепа Рашева – Хранкооп, Добрич;
12. Диана Делчева – СНЦ „Амалтея 5“.
В рамките на проведеното заседание на ТРГ 1 се обсъдиха предоставените
проекти на критерии за подбор по подмярки 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и
вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки“ и 4.2.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма“, които предстои да бъдат разгледани и гласувани на заседание на Комитет
по наблюдение на ПРСР 2014-2020, насрочено за 20 юни 2019 г.
По време на обсъждането постъпиха предложения свързани, както с
предоставените проекти на критерии за подбор, така и с допустимостта и прилагането на
подмерките, както следва:
I.Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество
между участниците във веригата за доставки“:
1. Приоритет № 1 „Оценка на териториалния обхват на проекта“:
В ПРСР е записано, че „приоритет ще се дава на проекти, които се изпълняват в
планински и полупланински райони“. В тази връзка, участниците в обсъждането
предлагат към критериите по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 да се включат и полупланинските
райони, като се уточни, че ако към дата на стартиране на мярката не е готово новото
райониране, проектите ще бъдат оценявани към датата на кандидатстване, съгласно
наличния към момента списък на полупланинските райони.
2. Приоритет № 2 „Оценка на участниците в проекта“, критерий 2.1:
По време на дискусията, участниците споделиха, че има много преработватели и
фирми с различни дейности, които притежават земеделски стопанства с размери от 2000
до 7999 евро СПО, но са с големи обороти и персонал. Постъпи предложение да се
включи допълнително изискване към земеделските стопани да са микро предстриятия,
съгласно изискванията на ЗМСП, както следва:
„2.1 Най - малко 75 % от земеделските стопани, участващи в обединението за
къса верига на доставки или местен пазар, попадат в категорията малки земеделски
стопанства (с икономически размер между 2000 и 7999 евро СПО и са
микропредприятия по смисъла на ЗМСП) или са одобрени за подпомагане по мерките
включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от
ПРСР 2014-2020“.

3. Приоритет № 2 „Оценка на участниците в проекта“, критерий 3.1:
Така предложеното минимално изискване към критерия за оценка предполага
получаването на приоритет само в случаите, при които признатите групи/организации на
производителите са допустими като отделен бенефициент.
В тази връзка, ТРГ предлага признатите групи/организации на производителите
да бъдат допуснати като самостоятелен бенефициент, като в насоките за кандидатстване
се включи изискване да бъде предоставено решение на УС на групата/организацията на
производителите, с което се определят като „Обединение за къса верига на доставки“ или
„Обединение за местен пазар“ и същото да бъде отразено в устава им, при спазване на
условия за демаркация с мярка 9 „Учредяване на групи и организации на
производителите“.
4. Приоритет № 3 „Оценка на видовете продукти, включени в обхвата на
сътрудничеството“:
По отношение на критерий 5 постъпиха две предложения по време на
обсъждането.
Първото предложение е свързано с това, да не се прилага изричен списък с
плодове, зеленчуци, животни и продукция от тях към приоритетни сектори „Плодове и
зеленчуци“ и/или „Животновъдство“, тъй като не могат да бъдат изчерпателно изброени
всички земеделски култури и животни.
Второто предложение е свързано с добавянето на нов критерий 5.2 „Проектното
предложение предвижда реализация на сертифицирани биологични продукти,
предлагани от най-малко 50% от участващите в обединението“ с тежест 5 точки, а за
критерий 5.1 точките да бъдат намалени на 15.
Извън обхвата на критериите по подмярка 16.4 „Подкрепа на хоризонтално и
вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ участниците
в срещата дискутираха дадената в ПРСР дефиниция на „местен пазар“, съгласно която
това са „пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който
радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и
продажбата му на крайния потребител“. Представителите на организациите,
организиращи фермерските пазари в градовете, изразиха мнение, че изискването
местните пазари да са ситуирани до 75 км от произхода на продукта е силно
ограничително. Обсъди се възможността за предефиниране на определението за „местен
пазар“ в посока увеличаване на радиуса на произход на предлаганите продукти в рамките
на настоящия програмен период, както и да бъде изготвен анализ за новия програмен
период след 2020 г. Базирайки се на над 6-7 годишен опит в организирането на
фермерски пазари в различни части на страната, организаторите на фермерски пазари
изразиха предложние за промяна на дефиницията за „местен пазар“ в ПРСР 2014-2020 и
готовност за предоставяне към УО на допълнителни анализи, проучвания и аргументи в
тази посока. Според тях, по време на нотификацията на ПРСР 2014-2020, ще се разреши
и новия обхват на полупланинските райони, което ще позволи при предстоящ прием по
подмярка 16.4 да се изпълни първоначално заложеното намерение

за тяхното приоритизиране в ПРСР 2014-2020. Това ще допринесе до увеличаване
на пазарния потенциал на заинтересованите земеделски производители, до поефективното прилагане на този нов инструмент в България, съответстващ на нивото на
развитие и спецификите на тези нови пазари.
II.

Подмярка 4.2.2 „Инвестиции
селскостопански продукти“:

в

преработка/маркетинг

на

По подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ не постъпиха предложения за коригиране или допълване на така
предложените критерии за подбор.
В рамките на срещата се обсъди възможността за включване на допълнителен
критерий, по който да бъде даден приоритет на земеделските стопани, произвеждащи
сертифицирана земеделска продукция, но групата се обедини около мнението, че е
нецелъсобрано включването на този критерий по подмярката.
Изразено бе мнение за практиката при приема на проектни предложения по
подмярка 4.1.2, при която механичното прехвърляне на изисквания от подмярка 4.1 в
подмярка 4.1.2 води до забавяне, тежко администриране и ограничаване на достъпа до
подпомагане за малките фермери. Постъпи предложение, при разработването на насоки
по подмярка 4.2.2 да се подходи прагматично, с оглед специфичните условия на
организация и дейност на малките стопанства.
В рамките на заседанието, участниците отправиха апел към МЗХГ за
преустановяване на практиката за обсъждане на критерии за подбор и последващото им
гласуване в Комитет по наблюдение, преди да е представен и обсъден проект на насоки,
особено на условията за допустимост. Възможно най-рано да бъдат предоставени
проекти на насоки за разглеждане и обсъждане в рамките на ТРГ по ПРСР 2014-2020.
Участниците обсъдиха предвиденият през месеците септември-октомври 2019 г.
прием по подмярката 4.2.2, съгласно предложения от УО Индикативен график, като
изразиха мнение, че планираният период е нереалистичен, с оглед на готовността на УО,
на ДФ „Земеделие“, подготовката на НССЗ и необходимостта от провеждането на
ефективни информационни кампании и консултации със заинтересованите потенциални
бенефициенти-малките стопанства.
Настоящите предложения са съгласувани чрез писмена процедура с всички
участниците в заседанието и посочените членове на ТРГ 1.

18 юни 2019 г.
гр. София

С уажение
Таня Георгиева
ЗУ на НСМ

