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•Националната

асоциация на зърнопроизводителите e отраслова
организация на зърнопроизводителите в Република България,
учредена на 17.11.2006г.;

•НАЗ

е неправителствено, доброволно, независимо и
неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за
представителство и защита на интересите на неговите членове,
осъществяващи стопанска дейност в отрасъла
зърнопроизводство;

•Върховен

орган на НАЗ е Общото събрание, а ръководството на
асоциацията се състои от Управителен и Контролен съвет;

•Членове

на НАЗ са 20 регионални организации, които обхващат
всички традиционни зърнопроизводителни области на
България. Общата членска маса на асоциацията надхвърля 2000
земеделски производители, които обработват над 7 милиона
декара българска земя.

•Оценката

на НАЗ за до сега действащата ОСП и за ОСП през следващия
програмен период 2014 – 2020г. е, че това е дискриминационна политика,
изкривяваща общия европейски пазар на земеделска продукция, като
неравностойно подпомага фермерите в отделните страни-членки;

•Вследствие неизравненото и

несправедливо подпомагане намалява
конкурентоспособността на българския земеделски производител в сравнение
със земеделските производители от старите страни-членки, отчитайки факта, че
цените на влаганите в производството суровини са еднакви и в България, и в
Германия, и във Франция, и в Гърция;
•НАЗ

е категорично против дискриминационния принцип на ОСП 2014-2020г.
Ако се утвърдят настоящите законодателните предложения, за българския
земеделски производител е по-добре ОСП да не се прилага никъде в Европа, т.к.
България отново ще бъде ощетена и ще остане великански крачки назад от
изравняването на подпомагането със старите страни-членки.
•Българското земеделие

е в крайно неравностойно положение не само по
природо-климатични условия, но и по размера на подпомагането му. То е с
нулева конкурентоспособност. Налице са явни опити за още по- голямо
влошаване на състоянието на отрасъла. Именно затова, с цел намаляване на
огромната разлика в конкурентоспособността със старите страни–членки и
запазване съществуването на отрасъла в условията на икономическа криза е
задължителна незабавна промяна на Държавната политика по отношение
подпомагането на Българското земеделие.

Трудно е да се унифицира какъв процент от дохода на
земеделските производители представляват
директните плащания.
Този процент е различен за различните години и
отделените райони на България, но е ключов фактор
за оцеляването на българския зърнопроизводител.

Директните плащания и Програмата за развитие на
селските райони несъмнено имат пряко влияние
върху инвестициите в оборудване, механизация и
модернизация на изоставащото в технологичен
аспект българско земеделие. Само за последната
година земеделските производители са инвестирали
над 300 млн. лева собствени средства за нови машини
и инвентар, отчитайки липсата на средства по мярка
121 от ПРСР. Именно за това се налага ОСП да бъде
справедлива и равнопоставяща, за да могат
българските земеделски производители да се
доближат до технологичната въоръженост на
съвременните европейски фермери.

Безспорен факт е, че директните плащания
повишават стойността на земята и размера на
рентните плащания, оказвайки по този начин
благотворно влияние върху оцеляването и
развитието на българското село и изпълнявайки
социална роля за подобряване качеството на живот
на населението от селските райони.

От жизнено значение за българския земеделски
производител е нивата на подпомагане за всички
страни-членки да бъдат изравнени още в началото на
новата ОСП през 2014г., за да съществува
равнопоставеност на всички фермери на общите
европейски пазари. С оглед подобряване
конкурентоспособността на българските земеделски
стопани, се налага запазване на националните
доплащания до пълното изравняване на европейското
подпомагане.

Среден
добив

Цена

Приход

Директни

Общ приход

€/т

€ / 1дка

плащания

€ / 1 дка

Кг/дка

€ /1 дка

Англия

829

150

124,35

52,23

176,58

Германия

820

150

123,00

51,66

174,66

Дания

769

150

115,35

48,45

163,80

Франция

716

150

107,40

45,10

152,50

България

391

100

39,10

11,00

50,10

Размерът на така пропагандираните 100% от
европейските плащания, които България трябва да
достигне през 2016г., не е 45-55 €/дка, а е 22,98 €/дка,
защото става дума не за 100% от субсидиите на
старите страни членки, а за 100% от разписаните в
Договора за присъединяване директни плащания на
единица площ за България. Те са изчислени на база
защитения в преговорния процес референтен среден
добив за България в размер на 290 кг/дка х 63 €/т и
се равняват на 22,98 €/дка.
И трябва да се има предвид, че през 2016г.
българските производители ще получават реално не
100%, а 50 - 60% от субсидиите които получават
производителите в горепосочените държави.

Налагането на таван за директните плащания ще има
негативен ефект върху българските земеделски
производители, инвестирали в окрупняване и
модернизиране на стопанството. С оглед на този факт,
ако се прилага таван на директните плащания, той
трябва да бъде съобразен с функционалната
структура на българските земеделски стопанства. От
друга страна, освободените средства, вследствие
прилагането на таван на подпомагането, да останат в
първи стълб и да бъдат разпределени между
бенефициентите, както и да се предвидят механизми
за компенсация за преструктуриране на
съществуващите стопанства.

•Не

е приемливо въвеждането на референтна година (2011г.), т.к.
по този начин се ограничава и затруднява още повече
навлизането на млади хора в областта на земеделието, съгласно
статистика на Европейския Съвет на Младите Фермери само 6%
от земеделските производители в Европа са под 35 годишна
възраст.

•Недопустимо

е и въвеждането на година за заявяване на права
за плащане (2014г.), т.к. по този начин ще се преустанови
разработването на целия потенциал от земеделски земи в
България.

•С

цел предпазване от свръхподпомагане, е необходимо да се
въведе ясна дефиниция за свързаност на физическите и
юридическите лица и да се прилага строг контрол за избягване
на злоупотреби.

•Българските

зърнопроизводители толерират и имат
готовност за прилагането на пакет от „зелени мерки”,
съобразен с климатичните, географските и
специфичните условия за земеделие в България и
непротиворечащ на основната задача на ОСП за
осигуряване на продоволствена обезпеченост.
•НАЗ

подкрепя по-високи директни и национални
плащания за необладетелствани райони без
ограничаване на площите.

Националната асоциация на зърнопроизводителите
подкрепя по-мотивиращо и по-силно подпомагане на
реално работещите млади и дребни фермери. Трябва
да се осигури ефективен контрол върху разходваните
за тази цел средства.

От жизнена необходимост за българското земеделие е
запазването на подпомагането обвързано с
производство. Подобно подпомагане трябва да
обхване застрашени и специфични браншове от
сектор „Земеделие” в България.

Националната асоциация на зърнопроизводителите
подкрепя налагането и съобразяването с понятието
„активен фермер”, като неговите параметри могат да
бъдат по-строги и изискващи.

•Непрекъснати

ИСАК;

•Неточен
•Липсва

промени в администрирането и параметрите на

допустим слой за подпомагане;

достъпен начин на очертаване на площите за
подпомагане от страна на бенефициентите. С цел осигуряване на
прозрачност, точност и правдоподобност и по примера на други
европейски страни, може да се помисли върху механизъм за
очертаване на площите от браншовите организации;

•Липсва

ясна и точна процедура, която да се прилага
повсеместно, за изчистване на застъпванията. Липсва снимков
материал за застъпванията и бенефициентите не са осведомени
как да не допускат същите грешки при очертаването на площите
следващата година.

•Осигуряване

на прозрачност и публичност през
всички етапи на усвояване на Европейски и
бюджетни средства по всички програми и схеми;
•Бенефициентите

да имат възможност да подават
заявления за подпомагане самостоятелно по
електронен път;
•Да

се делегират повече права и компетенции на
областните разплащателни агенции с цел улесняване
достъпа на бенефициентите до ИСАК и ускореното
разрешаване на административни проблеми.

Бъдещето на българското земеделие е силно зависимо
от новата Обща селскостопанска политика за 20142020г., именно за това се налага ОСП да се разграничи
от дискриминационния си и несправедлив принцип за
подпомагане на отделните страни-членки.
Българските земеделски производители следят с
надежда и очакване дебатите за новата ОСП и ще се
борят за справедливото й прилагане и изравняване на
конкурентоспособността на всички европейски
земеделски производители.
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