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ДО  МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ  

И  ГОРИТЕ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

СИГНАЛ 

ОТ : СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ 

 

 

ОТНОСНО: Предстоящи протестни действия, обявени за 09.04.2019 г. , 

разграничаването ни от тях и спешно искане за насрочване на работна среща при 

МЗХГ 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

 

Сезираме Ви по повод публикации в http://m.fermer.bg/stqga-se-protest-

bioproizvoditelite-sa-na-ryba-na-tyrpenieto--news29750.html, 

           От които е видно, че някои колеги и представители на организации и 

личности в биологичният сектор, планират протест, алармираме за следното: 

           Всеобщият призив, отправен към всички, ангажирани в сферата „Био” е 

лошо прикрит опит зад всеобщите ни наболели проблеми, да се прокарат и 

защитават частни корпоративни интереси и слагайки всички организации, 

съдържащи в името си Био и припознавайки проблемите на биопроизводството и 

биопроизводителите като свои - долуизброените организации, подписали това 

писмо искаме ясно и категорично да се разграничим от организираният от 

въпросните лица протест на 9 Април 2019 год. Множество са проблемите, пред 

които е изправен биологичният сектор: нововъведените прекалено стриктни 

рестрикции, закъснели с години плащания, системното оставяне на биосектора в 

дъното на индификативният график за плащане за юни месец, а имаше години 

когато ни се плащаше през декември. 

Всички тези проблеми бихме желали да обсъдим съвместно с 

ръководството на МЗХГ и Министър Порожанов, защото продължаваме да сме 

убедени, че диалогът с институциите трябва да се води на масата на преговорите, 

а не през улицата със скандирания, протести и предизборно нажежаване на 

обстановката, да не забравяме все пак, че някои от организаторите на протеста са 

включени вече в листите за педстоящите избори, а в същото време зад общите 

ни проблеми се гонят частни интереси, в които не искаме да бъдем въвличани. 

Уверяваме Ви, че своевременно сме предприели действия да предупредим 

членския си актив да не се поддава на провокации и да следваме пътя, който 

вече сме поели – на диалог с МЗХГ чрез работни срещи по наболели теми. 
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Притиснати от времето с оглед обявения за 09.04.2019 г. протест, който 

готвят някои организации /видно кои от публикациите – визирали сме по-горе 

само една/, с настоящото си разграничаване, че членовете ни не подкрепят този 

начин на разрешаване наболелите ни проблеми, 

Уважаеми г-н Министър,   

настояваме и молим за среща, насрочена в най-кратки срокове.  

В готовност сме за реакция дори още утре(в петък 05.04.2019 г.) или в 

следващият работен ден(понеделник 08.04.2019 г.) , надявайки се, че и Вие 

споделяте съображенията ни за неотложност и необходимост от такава среща и 

да осигурим присъствие чрез представителите си. С оглед гореизложеното 

оставаме на разположение чрез обявените си лица за връзка и участие, които 

вече сме обявили пред МЗХГ.  

 

 
С УВАЖЕНИЕ:   

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ при 

 
 

 

Както и: 

Организациите, които поддържаме по гореизложеното: 

ОБПС - Обединен Български Пчеларски Съюз 

СБП - Съюз на Българските Пчелари 

ФБП - Федерация на Българските Пчелари 

КБП - Конфедерация на Българските Пчелари 

БПРА - Българска Пчеларска Развъдна Асоциадия 

СБПБ -  Сдружение на Българските Производители на Биопродукти 
Национална научна асоциация по пчеларство 

СБП(Съюз на Българските Пчелари) - Югоисточен Регионален Център 


