МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СДРУЖАВАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
1

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17
декември 2013 година за установяване на обща организация/група на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;



РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17
декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета.



НАРЕДБА № 12 от 05.05.2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски продукти, асоциации на
организации на производители и междубраншови организации и на групи
производители. (обн., ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.)
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Форми на сдружаване

 Организации на производители;

 Групи на производители;
 Асоциации на организации на производители;

 Междубраншови организации.
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Защо да се сдружават ЗП?
 Инициатива на отделни производители в конкретен сектор, които притежават
потенциал да работят във верига, създаваща добавена стойност;
 Стремеж за повишаване на конкурентоспособността, иновативността и желание да
се обединяват за пазарен пробив - намаляване на разходите, чрез организационно
укрепване и популяризиране на дейността и целите си;
 Възможности за повишаване на влиянието на ОП по веригата на доставки на храни и
увеличаване на дела на произведените стоки, предлагани в търговската мрежа;
 Съкращаване пътя на доставките - по-малко посредници, по-добро разбиране на
търсенето.
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Защо да се сдружават ЗП?
 Предпоставка за по-добро планиране на производството, намаляване на
производствените разходи и конкурентно пазарно позициониране спрямо търговци
и крайни потребители;
 По-добро познаване на пазара от страна на сдруженията, достъп до по-изгодни
канали за продажба и намиране на нови пазари;
 Съвместна организация на контрола на качеството и съвместно снабдяване със
суровини.

 Ползи за потребителите - получават по-свежа храна с по-високо качество,
хранителна стойност и разнообразие. От страна на производителите късите вериги
дават по-справедливо възнаграждение чрез по-добър контрол на цените;
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Групи на производители

ЗП

 Членове – минимален брой - 4
регистрирани като ЗС (съгласно
Наредба № 12 от 5.05.2015 г.);
 Реализират съвместно продукция на
пазара;

ЗП

Група на
производители

ЗП

 Минимален оборот от реализирана
продукция от групата - 25 000 лв.;
 Ползват общо счетоводство.

ЗП
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Организации на производители



Членове – минимален брой - 6
регистрирани като ЗС (съгласно Наредба №
12 от 5.05.2015 г.);



Реализират съвместно продукция на пазара;



Минимален оборот от реализирана
продукция от организацията - 50 000 лв.;



Изпълняват съместно дейности, съгласно
изискването на чл. 152 от Регламент
1308/2013;



Постигат определени цели съгласно
изискването на чл. 152 от Регламент
1308/2013.

ЗП
ЗП

ЗП
Организации на
производители

ЗП

ЗП
ЗП
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Организации на производители

 Ползват общо счетоводство;
 Всеки член, както и свързаните лица заедно,
притежават не повече от 40 % от гласовете и
дяловете;
 Дружеството трябва да разполага или да подготвя
персонал, инфраструктура и оборудване,
необходими за предоставянето на
професионална, материална и техническа
подкрепа за своите членове;
 Дружеството трябва да има вътрешен правилник
за дейността си.

ЗП
ЗП

ЗП
Организации на
производители

ЗП

ЗП
ЗП
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Организации на производители
Устройствен акт на дружеството
 минимален срок за членуване - не по-кратък от една година и прекратяване на
членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца;
 задължение на членовете да:
•
•
•
•

членуват за всеки конкретен земеделски продукт само в една ОП;
прилагат приетите от ОП правила, свързани с производството, предлагането на
пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда, и процедури за
тяхното изменение;
предоставят информацията, искана от ОП за статистически цели;
внасят финансови вноски, необходими за финансиране на ОП;

 правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по
демократичен начин ОП и нейните решения;
 санкции за нарушаване на задълженията.
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Организации на производители
Дейности съгласно чл. 152, пар. 1 б) на Регламент (EС) № 1308/2013:

Разпространение и
транспортиране
Снабдяване със суровини

Преработване

Управление на отпадъците

Съвместно

Пакетиране, етикетиране или
реклама

Използване на оборудване
или съоръжения за
съхранение

Организиране на контрола на
качеството
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Организации на производители

Цели съгласно чл. 152, пар. 1 в) на Регламент (EС) № 1308/2013:
 вземане на мерки продукцията да е планирана и приспособена към търсенето, поспециално по отношение на качеството и количеството;

 концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от
членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
 оптимизиране на производствените разходи, стабилизиране на цените на производителите и
др.
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Организации на производители

Процедура по признаване
 ОП подават в МЗм заявление за признаване по образец, заедно с придружаващи
документи, съгласно чл. 9 от Наредба № 12 от 5.05.2015 г.;
 Министърът на земеделието назначава комисия, която извършва проверка за
изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място;
 В четиримесечен срок от подаване на заявлението министърът признава ОП или прави
мотивиран отказ;
 На всеки три години МЗм извършва пълна проверка на дейността на ОП за предходната
година.
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Асоциации на
организации на производители
 създадени са от две или повече признати организации на производители;
 разполагат с информация за произвежданата и реализираната от техните членове
продукция;
 изготвят счетоводен отчет за дейностите, които са им делегирани от техните членове;

 При оценка на критериите за признаване не се вземат предвид членовете на
асоциацията, които не са признати организации на производители;
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Междубраншови организации
 създадени са по инициатива на организациите или асоциациите, които членуват в тях;
 състоят се от представители на различни браншове, като се включват задължително
представители на производството и представители на търговията и/или на
преработката на продукти, в съответния сектор;
 имат специфична цел, която отчита интересите на членовете им и на потребителите,
която съответства на една или повече от целите по чл. 157, параграф 1, буква "в" от
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

 извършват дейност в един или повече райони на страната от ниво 2, определени
съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
 обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или
преработката в съответния район на страната или в цялата страна;
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Междубраншови организации
 Не се признават междубраншови организации, когато това може да:
•

доведе до разпределение на пазари или да засегне правилното функциониране на
организацията на пазара;

•

породи пряко или косвено определяне на цените на продуктите на пазара или
определяне на квоти;

•

породи дискриминация или да ограничи конкуренцията по отношение на
значителна част от съответните продукти.
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СДРУЖАВАНЕ ПО СЕКТОРИ
Сдружения по сектори

Сдружения по бр. ЗС
17

Плодове и зеленчуци

13

Мляко и млечни продукти

222

Мляко и млечни продукти

113

Месо

Мед и пчелни продукти

3

Плодове и зеленчуци

Медицински и
етеричномаслени култури

3

Медицински и
етеричномаслени култури

120

17
24

Месо

2

Мед и пчелни продукти

Зърнено – житни и
маслодайни култури

2

Зърнено – житни и
маслодайни култури

15

Зърнено-житни култури

2

Зърнено-житни култури

10
11

Винено грозде

1

Винено грозде

Картофи

1

Картофи

4
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СДРУЖАВАНЕ ПО ГОДИНИ
Признати ГП и ОП по години
16
13

6

5

4

2015

2016

2017

2018

2019
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СДРУЖАВАНЕ В ЕС

18

Сдружаване в земеделието

Министерство на земеделието
Благодаря Ви за вниманието!
gop@mzh.government.bg
(02) 985 11 315
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