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СЪОБЩЕНИЕ 

69-ТА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КАМАРИ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ 

ВИШЕГРАДСКАТА ЧЕТВОРКА 

 

Представители на Националния съвет на Селскостопанските камари в Полша(KRIR), 
Унгарската селскостопанска камара (NAK), Словашката камара на земеделието и храните 
(SPPK), Земеделската камара на Чехия (AK CR) се срещнаха по време на 69-тата среща на 
представителите на земеделските камари на държавите от Вишеградската четворка (V4), 
като към тях се присъединиха Лигата на асоциациите на земеделските производители в 
Румъния (LAPAR), Националната асоциация на зърнопроизводителите от България 
(NGPA), Хърватската земеделска камара (HPK) и Литовската земеделска камара (ZUR). 
Среща на разширения формат V4 (Вишеградска четворка) + 4 се състоя на 25 септември 
2018 г. в Прага. 

 

Представителите на селскостопанските камари обсъдиха следните теми: 

 Сътрудничество на земеделските камари и асоциации в рамките и формата на 
Инициативата „Три морета” относно бъдещата ОСП след 2020 г.; 

 Текущата ситуация на пазарите за селскостопански стоки, резултати от жътвата; 

 Нелоялни търговски практики при предлагане на стоки на дребно; 

 Устойчиво земеделие 

 

Представителите на горепосочените организации се съгласиха в началото на срещата, че 
заключенията на Декларацията от Братислава, подписана през м. март 2017 г., 
продължават да бъдат валидни, и призовават техните съответни правителства, както и 
институциите на Европейския съюз, да уважат и да се съобразят с изразените в 
Декларацията препоръки и искания при създаването и прилагането на правилата на 
Общата селскостопанска политика след 2020 г. Представителите на селскостопанските 
камари и асоциации от държавите V4+4 пожелаха специално да подчертаят 
необходимостта от намирането на адекватен пакет за земеделие в рамките на 
европейския бюджет след 2020 г. и от значителното опростяване на текущите 
нормативни актове по начин, който да бъде признат и оценен от фермерите. И двата 
подхода са от по-голяма важност от бързото подписване на следващата МФР или ОСП.  

Ръководителите на селскостопанските камари от държавите V4 + 4 обсъдиха настоящата 
ситуация на пазарите за селскостопански и хранителни продукти. Реколтите от повечето 
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култури бяха засегнати от значителни суши със сериозни последици върху доходите на 
обработващите земя фермери, но заради катастрофалния недостиг на фуражи главно 
земеделците с пасища и животновъдите имат нужда от бърза и ефективна помощ. 
Представителите на селскостопанските камари приветстват всяка форма на финансова 
компенсация на щети, причинени от екстремни природни явления, и също така желаят 
да насочат вниманието към често твърде ограничаващите разпоредби на Общата 
селскостопанска политика, които в такива ситуации не позволяват на властите в 
съответните държави членки да действат достатъчно бързо и ефективно, за да помогнат 
на фермерите.  

Относно ситуацията на пазара, ниските цени на свинското бяха крайно застрашаващи 
дейността на свиневъдите, които сега, поради недостига на зърнени култури, трябва да 
се справят и с покачващите се цени на комбинираните фуражи. В допълнение на 
продължаващото разпространение на епидемията на африканската чума по свинете и 
постепенното затваряне на трети пазари за европейска продукция, представителите на 
селскостопанските камари на държавите V4 + 4 спешно призовават Европейската 
комисия да предприеме мерки за ситуацията и възможно най-бързо да предложи 
решение под формата на спасителен пакет за свиневъдите, което да включва както 
финансови, така и други инструменти.  

Ние, с изключение на Националната асоциация на зърнопроизводителите от България, 
призоваваме Европейската комисия да състави спасителен план за свиневъдите. В 
момента кризата на пазара на свинско месо е много сериозна, като наблюдаваме спад 
в изкупните цени и покачване на тези на фуража. Спасителният план трябва да покрие 
също разходите, дължащи се на африканската чума по свинете.  

Представителите на селскостопанските камари и асоциации също обсъдиха нелоялните 
търговски практики при предлагане на стоки на дребно, регулаторните мерки в 
отделните държави членки и предстоящата европейска директива за справяне с 
нелоялните търговски практики. Предложението на Европейската комисия е добра 
предпоставка за справяне със злоупотребата с власт от крайните вериги, но от друга 
страна в много отношения му липсва амбиция, което е вероятно да не постигне желания 
ефект в ребалансирането на хранителната верига. По-специално, включването 
единствено на малките и средните предприятия (МСП), без да се включат всички 
представители на хранителната верига, и само на кратък списък от забранени нелоялни 
практики, който също изрично трябва да включва закупуването на стоки под 
производствените цени или след неправомерен натиск от страна на доставчика да се 
направи инвестиция в по-скъпо производство не защото клиентът го желае, а заради 
едностранното решение на веригата.  

Целта на земеделските камари и асоциации на държавите V4+ е да бъдат запазени 
работните места, а на потребителите продуктите да бъдат доставяни постоянно, 
безопасно и по начин, по който пълноценният източник на протеини да бъде на 
достъпни цени. Земеделските камари и асоциации на държавите от V4+ се 
противопоставят на едностранните и изключващи практики на търговските вериги, които 
по този начин правят невъзможно съществуването на много производители.  

Потребителите трябва да имат възможността да избират продукти спрямо важните за 
тях качества (вкл. хигиена и цена) и възможността на избор трябва да бъде осигурена.  
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В този контекст, представителите на неправителствените организации, представляващи 
желанието на фермерите в държавите V4+4 да привлекат внимание към инициативата 
на някои вериги, които могат да доведат до крах в предлагането на яйца, снесени от 
кокошки от т. нар. системи с уголемени клетки. Представителите от селскостопанските 
организации, които участваха в срещата, се съгласиха, че няма причина да приключва 
производството на яйца по тези системи и че, напротив, този начин на производство има 
много ползи не само за доброто състояние и здравето на животните, но и за 
потребителя.  

Представителите на камарите и асоциациите подкрепят по-справедливото 
разпределяне на директните плащания. Въпреки това, те не подкрепят 
новопредложения метод за външно сближаване.  

Ръководителите на селскостопанските камари от държавите V4 + 4 също обсъдиха 
темата за устойчивото земеделие не само в контекста на бъдещите правила на ОСП след 
2020 г. Според представителите на камарите и организациите за ОСП е от изключително 
значение да установи благоприятни и сравними условия за фермерите във всички части 
на Европейския съюз и да направи европейското земеделие по-атрактивно за младото 
поколение и по-конкурентоспособно, като едновременно с това осигури устойчиво 
управление на природните ресурси. Ето затова, според представителите на 
земеделските камари и асоциации от държавите от V4+ (Вишеградска четворка и други) 
бъдещите стратегически планове на ОСП трябва да включват, освен всичко друго, акцент 
върху прецизното и интелигентното земеделие, включително достъп до нови продукти 
за растителна защита, по-специално върху тяхната безопасна употреба.  

Земеделските камари и асоциации от държавите от Централна и Източна Европа 
подкрепят отдавна и активно визията на ЕС за възобновяема енергия, използвайки по 
адекватен начин селскостопанските стоки с цел да се увеличи енергийната независимост 
на ЕС и постепенно да се намалят емисиите на парникови газове, особено в транспорта. 
Основно условие е да се запази пълната независимост по отношение на храните, изцяло 
в съответствие с двете съществуващи директиви и в духа на европейските визии – 
Общата селскостопанска политика (ОСП) или новите промени в Директивата за 
възобновяемата енергия II. Земеделските камари и асоциации са убедени, че 
настоящото устойчиво, изцяло сертифицирано и ефективно производство на 
възобновяема енергия или биогорива от земеделски суровини помага не само да се 
постигнат целите на Директивата за възобновяемата енергия II, но и ефективно да се 
достигне или увеличи самодостатъчността по отношение на храните чрез 
едновременното производство на фуражни протеини и други ценни суровини. 
Земеделските камари и асоциации вярват, че е необходимо поне регионът да 
предприеме всички стъпки към поддържането на дял от 7 % на възобновяема енергия в 
транспорта, която да бъде произведена от селскостопански суровини съгласно 
компромисния текст от Директивата – тя да бъде стабилизиращият фактор за 
земеделската продукция в региона и ключовата възможност за постигане на 
екологичните цели за 2020-2030 г. Също така е необходимо нивото на доход на фермер 
да се задържи, като се използва потенциала на земеделските отпадъци и остатъците от 
дървесната биомаса.  

Представителите на  селскостопанските камари от държавите V4 се уговориха 
следващата им среща да се състои в Полша на 22-23 ноември 2018 г.  
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Прага, 25 септември, 2018 г. 

 

 

 
………………………………………. 

Zdeněk JANDEJSEK 
Председател на Селскостопанската 

камара на Чехия, AKCR 

………………………………………. 
Emil MACHO 

Председател на Словашката камара на 
земеделието и храните, SPPK 

 
 

 
 

………………………………………. 
Tajana RADIĆ  

Изпълнителен директор, Хърватска 
земеделска камара, HPK 

 

 
 

………………………………………. 
Robert NOWAK 

Член на УС, Национален съвет на 
Селскостопанските камари в Полша, KRIR 

 
 

 
 

………………………………………. 
Kostadin KOSTADINOV 

Председател на Национална асоциация 
на зърнопроизводителите, България,  

 

 
 

………………………………………. 
Laurentiu BACIU 

Председател на Лигата на асоциациите 
на земеделските производители в 

Румъния, LAPAR 
 

 
 
 

………………………………………. 
Miklós KIS 

Заместник-председател на Унгарската 
селскостопанска камара, NAK 

………………………………………. 
Arūnas SVITOJUS 

Председател на Литовската 
селскостопанска камара, ZUR 

 


