Откриване

Отчет на УС на СДО за
2014 година

През 2014 година, УС на СДО проведе редица
срещи с министерството на земеделието и
храните, комисията по земеделие, участва в
работни групи по директните плащания за
новия програмен период 2015-2020г, проведе
срещи с аналогочни съюзи и организации и с
наши членове

20.01.2014г.
Учредяване на консултативен съвет по
овощарство.
Срещата е проведена в МЗХ с присъствието на зам. Министър Явор Гечев
и колеги от бранша. Заместник министъра обеща този съвет да се
провежда веднъж на всеки 3 месеца за решаване на проблемите в
сектор плодове.
Обсъждани теми:
• Разширяване на списък с препарати за пролетни пръскания 2014.
• Отделяне на бюджет за de Minimis за 2014 година.
• Условие за включване на сливи, круши, вишни, черупкови и
ягодоплодни по схемата за качествен плод.
• Изплащане на средствата по качествен плод в най-кратки срокове.
Резултати от срещата:
• Беше направена актуализация на програмата на БАБХ, като бяха
добавени нови препарати за РЗ: тирам за кайсията, дитан за черешата
и някой масла за борба с акари.
• сливи, круши, вишни, орехи и ягодоплодни са включени в
специфичното подпомагане за периода 2015-2020 г.

09.06.2014
Първо заседание на Работната група по
прилагане на Общата селскостопанска
политика 2015-2020 г., което се проведе в
МЗХ.
Обсъждани теми
• изискванията и прилагането на зелените плащания
• плащанията за райони с природни ограничения
Резултати от срещата
• тъй като, площите засадени с трайни насаждения
отговарят на зелените изисквания по подразбиране, СДО
не взе отношение по въпросите.

23.06.2014г.
Среща на работната група по директните
плащания
Обсъждани теми:
•Схема за преразпределително плащане
•Схема за единни плащане на площ
•Схема за млади земеделски стопани
•Преходна национално помощ
Становище на СДО по темите:
•Да се прилага преразпределително плащане с еднаква ставка за
първите 30 ха.
•Прилагане на схемата до 2018, след което преминаване на схема за
плащане на база права.
•За млади земеделски стопани е избран вариант, който при прогнозни
калкулации ще получават по 57 евро на хектар допълнително, за
първите 30 хектара. Предложили сме допълнително условие за участие
в схемата образователен ценз: изкаран курс, средно или висше
образование в областта на земеделието.
•Твърдо против липсата на схема по преходна национална помощ за
овощарството.

07.07.2014г
Заседание на работната група.
Обсъждани теми:
• Определяне на периода на изчисляване на дяловете на
отделните култури във връзка със задължението за
диверсификация.
• Определяне на минималните прагове за директни
плащания.
• Определяне на понятието „активен фермер”.
Становище по предходните теми:
• нямаме отношение
• Минималния праг за всички стопанства да стане 5 дка, за да
не отпаднат малките от подпомагане
• Дадено предложение за разширение на списъка на
предприятия, които нямат право да получават субсидия.

15.07.2014г
Заседание на работната група.
Обсъждани теми:
• Прехвърляне между стълбовете
• Намаление на директните плащания
• Схема за дребните земеделски стопани
Становище по темите:
• подкрепяме прехвърлянето между стълбовете, като
средствата се използват с приоритет за овощарство и
други отрасли в затруднение.
• налагане на пълен таван за субсидии над 300 хил. евро.

21.07.2014г
Заседание на работната група.

Представяне и обсъждане на цялостния Проект
на Концепция - Директни плащания от Общата
селскостопанска политика в България в периода
2015 - 2020 г.

25.07.2014г
Заседание на работната група.
Обсъждани теми:
•Обвързано с производството подпомагане. Решенията, които трябва да
се вземат са: варианти за бюджета на схемата, определяне на
подсхемите за отделните отрасли.
•От министерството е предложен максималния бюджет по схемата от
13% + 2% за протеинови култури, с което всички бяха съгласни и 9
подсхеми за обвързано подпомагане, от които 7 за животновъдството и
по една за плодове и зеленчуци.
•Бяха предложени и бюджети по подсхемите, които изключително
ощетяваха сектор плодове. 63 млн. евро за животновъдство + 44млн.
ПНП и 39 млн. евро за плодове и зеленчуци, срещу което ние бяхме
твърдо против.
В резултат от срещата, ние предложихме 3 схеми за плодове,
както следва:
•Схема за подпомагане на овощни градини в периода до встъпване в
плододаване.
•Схема за подпомагане на качествено произведена продукция.
•Схема за подпомагане на плодове предназначени за преработка.

28.07.2014г.
Заседание на работната група

Обсъждат се подсхемите за подпомагане за плодове и
зеленчуци.
В резултат на срещата, ние бяхме твърдо против
предложените бюджети и направихме алтернативно
предложение за разпределение на бюджетите между
секторите на база “Стандартна разлика”.
43 млн. за животновъдство + 44 млн. ПНП.
59 мил. евро за плодове и зеленчуци.

08.2014г.
Неформална среща с новоназначения
министър Грудев в Сливен.
Обсъждахме проблемите в сектор овощарство,
поставихме въпроса за промяна на бюджета на
специфично подпомагане за плодове, при което той
обеща, че ще направи всичко възможно това да се случи.

24.09.2014 г.
Среща на браншовите организации от
сектор плодове и зеленчуци с министър
Грудев.
Министърът представи концепцията си за управление и
обеща да се изготви анализ за състоянието на сектори
плодове, зеленчуци и животновъдство, за да има
основание чрез обективни факти да се защити нуждата
от преразпределение на бюджета по специфично
подпомагане.

10.2014г.
Среща в МЗХ за представяне на анализа
за състоянието на секторите.
Анализа от 2007 до 2014 г. ясно показва намаляването на
площите при плодове (2 пъти), при зеленчуци (6 пъти) и
стабилността на сектор животновъдство (спад само с
15%). Въпреки това, избраният метод за разпределяне на
бюджета на база ефективност от субсидиите, дава 40%
от финансирането общо на плодове и зеленчуци и 60%
на животновъдство.

28.11.2014г.
Изложение „Храни и напитки от Слънчева
България” -хотел “Маршал гардън”
Букурещ.
Участвахме в изложение на български продукти от
хранително-вкусовата промишленост пред потенциални
румънски клиенти.
На изложението присъстваха кмета на София г-жа
Фандъкова и посланика на България.
Склад за търговия с плодове и зеленчуци проявиха
интерест към нашата продукция от свежи плодове.

05.12.2014г.
Среща на организации на плодове,
зеленчуци, ягодоплодни и картофи в Стара
Загора.
Спешна среща за решаване на въпроса с неправилното
разпределение на обвързаната подкрепа. На срещата се поставиха
няколко искания пред управляващите: Промяна на обвързаната
подкрепа, Актуализация на схемата за акциз на горивата с
актуални ставки за трайни насаждения, нулева ставка на ДДС,
достъп до субсидираните програми за заетост. На срещата се
зароди идея да сформираме Конфедерация в секторите плодове и
зеленчуци. Предимствата в членство в такава конфедерация са
голямата гласност поради голямата членска маса. Недостатъците
са размиване на интересите на различните подотрасли.

10.12.2014 г.
Среща с г-н Венцислав Върбанов, по
инициатива на АЗПБ
Г-н Върбанов направи предложение на нашия съюз да се присъединим
като асоциирани членове на “Асоциацията на земеделските
производители в България”. Идеята на присъединяването ни към АЗПБ е
да съберем достатъчно площи в асоциацията, за да можем да участваме
по презентационни програми за реклама на костилкови плодове
произведени в България, в страни от Европейския съюз.
Предимства на членстото в асоциацията са:
това е известна структура, добре позната на МЗХ от дълго време.
Няма да плащаме членски внос, поне за начало.
Недостатъци на членстото в асоциацията са:
При евентуален конфликт Асоциацията винаги би защитила интересите
на по силните си членове - зърнопроизводители с предимство, пред
нашите интереси.

17.12.2014г.
Заседение на работната група.
Обсъждани въпроси:
• промени по дефиницията за активен фермер.
Ние поставихме въпроса за промяна на бюджетите по
обвързаната подкрепа, но зам. министър Грудев отказа
да дискутираме темата и напуснахме заседанието.

17.12.2014г.
Поставяне на въпроса за промяна на
бюджетите на обвързаната подкрепа пред
“Комисията по земеделие” в Народното
събрание
Комисията изслуша нашите изчерпателни доказателства
за необходимостта от промяна на бюджетите на база три
различни анализа от три различни съюзи, но
Министерството отказа да ги промени, с тезата че е
твърде късно.
Прокара се предложение за компенсиране на секторите
плодове и зеленчуци със средства от националния
бюджет.

19.12.2014
Среща на членовете на УС на овощарските
съюзи в България в офиса на “Асоциацията
на овощарите в България”
Получихме предложение от Националната асоциация за членсто на нашия
съюз. Взехме решение, че трябва да се назначи заинтересован служител,
който да има офис в София и постоянно да е в контакт с МЗХ. В резултат
на срещата УС стигна до следните изводи за предимствата и
недостатъците от членство
Предимства:
•Обединение само на овощарски съюзи, което предполага тясна
специализация и защитаване на конкретните ни интереси в областта на
трайните насаждения.
•Регистрация на Асоциацията като браншава организация при приемане
на закона за браншовите организации.
Недостатъци:
•Решение за членски внос в Асоциацията от 8000 лв. от страна на всеки
съюз, при това че в момента нямаме събран членски внос в нашия съюз.

08.01.2015г.
Среща с членовете и кандидат членовете
на СДО в област Силистра.

Проведохме разяснителна кампания за работата на съюза
през годината, тъй като поради липса на имейли на
повечето от членовете от община Силистра,
информацията за дейността не е стигнала до всички от
тях.

09.01.2015г.
Среща с министър Танева в Сливен,
решаване на належащи проблеми в сектор
плодове
От наша страна бяха поставени следните въпроси за
решаване в най-кратки срокове:
• Достъп на производителите на плодове до програмите за
субсидирана заетост или държавата да поеме част от разходите по
наетите по програма работници.
• Почасово наемане на работна ръка.
• Навременно изплащане на субсидията по качествен плод (до
края на фавруари).
• Отделяне на повече средства от националния бюджет за 2015 и
2016, с цел компенсиране на несправедливото разпределение на
средствата по специфично подпомагане.
Министър Танева ни увери, че по някои от въпросите вече са
сформирани работни групи и се работи активно, а на други
решението предстои.

13.01.2015г.
Среща с членовете и кандидат членовете
на СДО в община Бяла и Ценово.

Проведохме разяснителна кампания за работата на съюза
през годината, тъй като поради липса на имейли на
повечето от членовете от региона, информацията за
дейността не е стигнала до всички от тях.

21.01.2015г.
Сигнал за проблем със
схема качествен плод
Получихме сигнали от наши членове, че не са си подали
сертификатите в срок в Разплащателна агенция, поради
липсата на всякаква информация за отворен прием.
В резултат на това сигнализирахме с писмо до директора
на ДФЗ, г-н Порожанов, с молба за отваряне на приема,
за да могат бенефициентите да подадат своите
документи.

Срещи на Управителния съвет

През последните три месеца, активно се
провеждаха срещи на УС за организиране на
Общото събрание и обсъждане на други
въпроси.

Заключение
В резултат на всички проведени срещи, нашият съюз стана
разпознаваем в Министерството, започнаха да ни обръщат поголямо внимание и да се вслушват в нашите искания.

• По ултимативното искане на СДО и още три овощарски съюза,
при актуализацията на бюджета за 2014 г, МЗХ успя да задели 5
милиона лв. за субсидия по де минимис.
• Министър Танева обеща да изплатят субсидиите по качествен
плод до средата на февруари.
• Съгласуван е въпросът за временно назначаване на работната
ръка с министерството на социалната политика и през февруари
предстои среща с министър Калфин за решаване на проблема.
• Предвиден е бюджет от 10 мил. лв за де минимис през 2015
година.

Представяне и
обсъждане на Годишен
финансов отчет за 2014г

Събитие

Срещи на съюза в МЗХ - София - 11 бр. по 200 лв
Гориво, пътни

Сума (лв)
2200

Преспиване на 3 от срещите в МЗХ.
3 бр. по 100 лв.

300

Срещи на съюза в Южна България 4 бр. по 150 лв
Гориво, пътни

600

Изложение „Храни и напитки от Слънчева България” -хотел
“Маршал гардън” Букурещ. Транспорт, участие, пътни
Срещи с членове на съюза 2 бр. по 100 лв
Гориво, пътни

300

Телефонни разговори по организиране на срещи и
събрания през годината
Офис разходи за листи, печат, покани, пликове и др.

200

200

150

Организиране на Общо събрание
Спонсори: „Тимак Агро“ и „Агроинтегра“
Изработка на уеб сайт на организацията

3000

Общо:

7350

400

Разходите за 2014 са направени изцяло за
сметка на членовете на управителния и
контролния съвет, поради несвършената
работа по съдебна регистрация на съюза.

Анализ на състоянието
на СДО към момента

Анализът на състоянието към момента
обхваща проблемите, които са възникнали в
процеса на работа на членовете на
управителния съвет, през изминалата година, а
именно това което не е направено или
частично изпълнено.

Основен проблем към момента остава все още
неосъществената съдебна регистрация на
Съюза. Спънката тук е, че някои членове не са
се подписали в списъка към протокола от
учредителното събрание. Проблемът който
произхожда от това е, че като нямаме съдебна
регистрация не можем да открием банкова
сметка, по която да набираме средствата за
членския внос.

Също трябва да отбележим, че с някои
членове на управителния съвет се работи
трудно и тяхната работа по набиране и
предоставяне на информацията не е
толкова ефективна, което се вижда и от
анализа на събраните данни, които искам да
представя.

Към края на годината Съюзът на Дунавските овощари
обхваща 93 производители. Разпределени по общини
те изглеждат по следния начин:
Сливо поле - 25 броя, като от тях 3 броя са
юридическите лица
Русе, Ветово, Иваново – 31 броя, като от тях тях 3 броя
са юридически лица
Тутракан – 14 броя, като от тях 2 броя са юридическите
лица
Силистра и Дулово – 14 броя, като от тях 6 броя са
юридическите лица
Бяла, Ценово, Борово – 9 броя, като от тях
юридическите лица са 1 бр
Кубрат – 1 брой физичесо лице

За Община Русе нямаме данни за контакт с 4ма
за Сливо поле нямаме данни за 1
за Община Тутракан с 2ма
за Силистра и Дулово са 9 броя
за Бяла и Ценово - 8

Площите за които имаме информация са 4391 дка и
обхващат площите на 48 производители, като за 45 от
общо 93 производители нямаме подадена информация.
Разпределени по общини, хората за които нямаме данни
за общите площи са :
Сливо поле - 1 от 25
Русе , Ветово, Две могили и Иваново – 15 от 31
Тутракан – 11 от 14
Силистра и Дулово – 10 от 14
Бяла и Ценово – 8 от 9

Изхождайки от горепосоченото може да се направи
извод, че с най-добра свършена работа в това
отношение е отговорникът за Сливо поле, а с най-лоша
отговорникът за Бяла и Ценово.

Площите за които имаме информация по
култури са следните
№

Култура

Площ (дка)

1.

Череша

2.

Кайсия

694

3.

Вишни

299

4.

Праскова

323

5.

Нектарини

40

6.

Сливи

896

7.

Ябълки

365

8.

Круша

111

9.

Грозде

0

10.

Орех

11.

Бадем

25

12.

Лешник

50

Общо площи с данни

442

318

3563

Както се вижда и от таблицата нямаме данни за
културите върху 1028 декара площи, т.е. за 23 % от
площите на производителите ние нямаме никаква
информация
за
културите
които
отглеждат.
Информация за разпределението на културите по
сортове, върху
площи за които имаме данни
е
изпълнено много слабо.

Представяне, обсъждане
и приемане на програма
за дейността на съюза за
2015г.

Основни приоритети в дейността на Съюза
през 2015 година ще бъдат

Приключването със съдебната регистрация и набиране
на членски внос
Изграждане на база данни с информация за площите и
културите на всеки един от членовете
Ефективна комуникация с представителите на
националните браншови организации,както и
законодателната и изпълнителната власти.
Създаване на условия за подобряването на
комуникацията с членовете

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ.
21а, (1) ОТ УСТАВА
№ Дейност

Основание

Срок

1. Подаване на пълен набор от документите Приоритет 1,
за регистрация
чл.4 от Устава

до
20.02.2015г.

2. Регистриране и откриване на банкова
сметка

Приоритет 1,
чл. 6 от Устава

до
28.02.2015г.

3. Обработка на всички анкетни формуляри Приоритет 2,
чл. 5 (9) от Устава

до
01.04.2015г.

4. Прогноза за очаквано количество
плодове по видове и сортове

Приоритет 2,
чл4.(2) от Устава

до
01.05.2015г.

5. Провеждане на срещи с представители
на законодателната и изпълнителната
власт по актуални проблеми

Приоритет 3, чл. 4,(4) и през цялата
чл.5,(1,2) от Устава
година

6. Провеждане на срещи с други браншови Приоритет 3, чл. 5 (3) от през цялата
организации и асоциации с цел
Устава
година
съвместна работа

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ.
21а, (1) ОТ УСТАВА
№ Дейност

7. Намиране на помещение за офис

Основание

Срок

Приоритет 4,
до
чл.22а,(12) от Устава 10.03.2015г.

8. Назначване на офис-сътрудник

Приоритет 4,
чл.22а,(7) от Устава

до
15.03.2015г.

9. Обурудване на офиса със телефон,
компютър и интернет

Приоритет 4, чл.5,(10) до
от Устава
31.03.2015г.

10. Организиране на обучителни и
информационни семинари
11. Организиране на посещения на
специализирани панаири и изложения

чл. 5, (7,8) от Устава през цялата
година
чл. 5, (6) от Устава
през цялата
година

12. Съдействие на членовете на Съюза за
получаване на сертификат за
професионални потребители на ПРЗ по
член 83, от Закона за защита на
растенията.

До края на
2015г.

Обсъждане и приемане
на бюджет за 2015 г.

ПРИХОДИ
ИЗТОЧНИК

РАЗХОДИ
СУМА В ЛВ

ДЕЙНОСТ

1. Членски внос

7 500,00

2. Дарение

5 000,00 Подаване на пълен набор от документите за
регистрация
1 000,00 Регистриране и откриване на банкова сметка

3. Други дейности

Общо за Приоритет 1

Общо за Приоритет 2

СУМА В ЛВ

500,00
400,00
100,00

300,00

Обработка на всички анкетни листи

100,00

Прогноза за очаквано количество плодове по
видове и сортове

200,00

Общо за Приоритет 3
Гориво
Командировъчни

Общо за Приоритет 4
Наем за офис
Възнаграждение персонал
Техника и офис оборудване
Поддръжка на интернет сайт
Консумативи

ОБЩО ПРИХОДИ 13 500,00 ОБЩО РАЗХОДИ

4 000,00
2 000,00
2 000,00

8 500,00
2 000,00
3 600,00
2 000,00
300,00
600,00

13 500,00

Sdobg.com
email: info@sdobg.com
Начало

Новини

Документи

Контакти

Изказване на гостите

Други

