ДА ИМА ЛИ БЪЛГАРСКИ БИО ХРАНИ НА
БЪЛГАРСКАТА ТРАПЕЗА ?
До:
-

Всички любители на вкусните и здравословни български био храни и напитки

-

Членовете на Българска Асоциация Биопродукти

-

Всички производители, преработватели и търговци на био продукти в България

АПЕЛ
Уважаеми колеги, приятели, съмишленици, клиенти,
Ситуацията в българското биоземеделие и целия био сектор излиза извън
контрол. Нормативната база беше променена в толкова рестриктивен план, че всеки от
нас е заплашен във всеки един момент с отнемане на сертификат /Наредба 5/,
огромни глоби и санкции /Закона за организация на пазарите/, и съсипване на целия
бизнес, граден с години.
Опитите ни за диалог с Министерство на земеделието и храните не доведоха до
желания резултат, но затова пък бе отнет лиценза на компанията „Кю сертификейшън“
АД, чийто изпълнителен директор, г-жа Анна Карова, бе експертът, който участваше
във всички работни групи и семинари и аргументирано критикуваше недомислията,
записани в наредбата и закона. Преди 2 месеца друга сертифицираща компания
„Аустрия Био Гаранти“ също беше отстранена от пазара.
Всички решения, касаещи биоземеделието, се вземат на тъмно, в някаква
междуведомствена комисия, от която постепенно бяхме изключени не само ние –
биофермерите, но и контролиращите лица, и неправителствените организации. В тази
комисия участват само представители на министерства и агенции, повечето от които
нямат никаква идея що е това биоземеделие, а нас не ни допускат, защото сме в
„конфликт на интереси“.
Няма никаква яснота кога и дали ще бъдат изплатени средствата по мярка 11
„Биологично земеделие“. Неофициално се твърди, че има препоръка от Европейската
комисия за тяхното спиране до въвеждане на прозрачност и спазване на стриктни и
ясни процедури по контрол в биоземеделието. Ако това е така, след последните
събития е силно съмнително, че средствата изобщо ще бъдат платени.
По стара традиция биопроизводителите получиха и само половината от
полагащите им се субсидии за обвързана подкрепа за производство на плодове и
зеленчуци. Все още няма официална информация по каква причина, както и дали и
кога ще бъде изплатена останалата половина.
Средствата за биоземеделие свършиха за две години, като огромната им част
отиде при никому неизвестни в бранша ни фирми с десетки хиляди декари пшеница,

рапица, слънчоглед, кориандър и… пасища и изкуствени ливади. Никой от нас не е
видял тези хора да предлагат биологични продукти или да се рекламират по някакъв
начин. В същото време новите биопроизводители нямат никакъв достъп до
подпомагане, поради изчерпване на средствата. Затова пък те ще бъдат зарадвани с
другата новост в наредбата - вземане на проби за анализи от всички парцели,
излизащи от период на преход, които ще трябва да си заплатят сами. Практика, която
не съществува в нито една европейска страна.
Колеги, това не може да продължава повече.
Призоваваме всички биоземеделци, биопроизводители, приятели,
представители на неправителствените организации и на контролиращите лица,
потребители на био продукти да излезем на протест пред Министерство на
земеделието, храните и горите.

ВТОРНИК, 9 април 2019 г от 11.00 часа пред Министерство на земеделието, храните и
горите

Настояваме за оставката на министър Порожанов, който е отговорен за
създалата се безпрецедентна ситуация, за изчерпания финансов ресурс, на липсата на
диалог и прозрачност в системата. Искаме оставка или уволнение на виновните
длъжностни лица.
Настояваме за незабавна промяна в нормативната уредба, която да бъде
синхронизирана с европейските регламенти и европейските практики.
Настояваме за яснота относно изплащането на субсидиите по мярка
„Биологично земеделие“ и незабавно изплащане на останалата част от помощта за
обвързана подкрепа за биологичните производители.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ

