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Изх. № 031/23.04.2020 г. 

 

 

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, 

 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА 

РБЪЛГАРИЯ 

 

 

 

СИГНАЛ 

ОТ "СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ" ЮЛНЦ с 

общественополезна  дейност,  ЕИК 204968338, Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. 

Велико Търново ПК: 5007, ул. ПЕТКО ТОДОРОВ № 3 А, Адрес за кореспонденция и връчване на 

книжа: гр. Велико Търново,  ПК 5000, ул. Мармарлийска № 8  Електронна поща: sdr_biopro@abv.bg 

Интернет страница: www.sbpb.bg  чрез юрисконсулт Диана Петкова, адрес за размяна на книжа: гр. 

Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Мармарлийска”№ 8, телефон: 0878648361, 062625980, електронна 

поща: diana.petkova69@gmail.com 

 

 

ОТНОСНО: Заявяване участие на СБПБ в обсъждане номинацията на „браншовия” зам.министър на 

мястото на освободения Чавдар Маринов  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 

 

Въпреки, че изразихме подкрепа и Ви призовахме да обмислите освобождаването на 

„браншовия” заместник-министър, г-н Чавдар Маринов, нямаше дори икоментар по повод 

подадените сигнали от нас, както и от други колеги, с които осъществихме контакт по въпроса. 

Стореното-сторено! Но при сегашната обстановка и след като все още не намираме никъде 

официалната Ви позиция по повод новото назначение на овакантената позиция, бихме искали да 

заявим искането  си да бъдем включени в обсъждане кандидатурите за тази позиция.  Бихме искали 

да напомним, че отдавна сме се заявили с активна позиция и участието си в редица работни групи, 

следователно сме надлежно легитимирания колективен субект, имащ правото да участва в обсъждане 

на новата кандидатура.  Напомняме също така и че в назначението на уволнения заместник-

министър, не участвахме в обсъждане, нито на неговата кандидатура, нито изобщо на различни 

кандидатури /не мисля и че е имало такива/. Разбираме, че някои от познатите лица чрез 

специализираните медии в сектора,  считате за активисти  и цените мнението им, но в същото време 

и ние представляваме една не малка по численост организация в обществена полза, представляваща 

изключително биологините производители, биологичните преработватели – растениевъди, 

животновъди и пчелари. 

В случая Ви призоваваме да чуете различни гледни точки и да подложите на обсъждане която и да е 

кандидатура за поста, а най-добре е да е повече от една, да има избор. Така ще получим поне отчасти 

някаква гаранция, че действително се спазва споразумението, постигнато с министерството, 

заместник-министъра на тази позиция да е излъчен от организациите.  Приемаме вече да е минало 

случилото се с освободения зам.министър.  Неработещият регистър, срещу който всички роптахме 

му „взе главата”. Същите ангажименти ще наследи заместникът му, както и нови такива. 

Призоваваме Ви към прозрачност на процедурата по новото назначаване, ако е необходимо да се 

проведе изслушване на кандидати  с концепции  за визията си в бранша, така  щото да се припознаят  

в него интересите на стотици биологични производители, било чрез консултации, било чрез лична 
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връзка – очакванията  ни и от новия заместник-министър по тази позиция са да отговаря на въпроси 

и да осъществява медиаторска функция между нас и ресорното министерство, каквато беше идеята 

изобщо, за да се създаде този пост. 

Предишният път назначението на г-н Чавдар Маринов бе по номинацията на г-жа Албена Симеонова 

и организацията, която тя представлява. При цялото ни уважение, колкото и да е разпознаваемо лице 

в сектора, инвестирайки време в медийни изяви, г-жа Симеонова далеч не може да представлява 

целокупното съсловие от биологични растениевъди, животновъди и пчелари. Дори и по численост 

организацията ни е по-голяма и покрива по-широк кръг от интереси. Освен това повечето от 

членовете ни участват и в други браншови организации, които също имат представителство в 

работни групи. Не сме оправомощили г-жа Албена Симеонова (БАБ) или други индивидуално 

изявяващи се лица при контактите си с Вас да ни представляват.  Многократно сме алармирали, че 

така се създава основателно съмнение, че се обслужват персонални, частни, но не и обществени 

интереси в полза на сектора като цяло. 

Сега е моментът, г-жо Танева, да разсеете всякакви такива съмнения и да проведете една прозрачна 

процедура по избор и назначение на „браншовия” заместник-министър, като осигурите прозрачност 

на интервютата, концепциите и изобщо визията, както и ясните ангажименти, за които да носи 

отговорност.  

 

Вярваме, че и други колеги в бранша, от други сдружения, ще застанат зад тази ни позиция и 

биха желали да вземат ако ли не активно участие, то да бъдат в курса на една прозрачна процедура 

по избор и назначаване на новия браншови заместник-министър. 

Така или иначе, ние биопроизводителите не приемаме назначението на този заместник –министър 

като „експеримент”, а еднозначно сме приели това назначение като наша представителна извадка в 

МЗХГ, чрез която да се чува гласа ни и в случая изборът е важно да е принципен, не само intuitu 

personae (с оглед личността), но и да имаме усещането, че сме участници в процеса, каквато беше 

първоначалната идея. 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА ЗХГ, ТАНЕВА, 

В случай, че все пак е в ход процедура, която сте предприели по назначаване заместник на мястото 

на така освободения г-н Чавдар Маринов, призоваваме Ви да осигурите гласност и да дадете 

възможност  да се запознаем с кандидатите, с личните им и професионални качества, с гаранциите, 

че не са обвързани персонално с някой от номиниралите ги, за да се разсее всякакво съмнение за 

протежиране, както и да се представи концепция занапред в сектора.  

Призоваваме Ви да имате предвид гледната точка и на биопроизводителите и биопреработвателите, 

които за първи път от години в лицето на именно фигурата на заместник-министъра в Био-сектора 

намираме чуваемост на проблемите ни в сектора и най-сетне назначението следва да  е именно 

резултат от споразумение с МЗХГ, реално и ефективно,  а не „експеримент”. 

 

С уважение: 

юрк. Диана Петкова,  

 

в изпълнение указанията на Извънреден инициативен съвет при 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ 

 
Забележка: 

Сигналът е изготвен, за да бъде качен на сайта на СБПБ за членовете ни, за сведение, че  сме изпратили писмена следа 

от СБПБ за заявка за участие в обсъждане кандидатури, интервюиране и избор на нов „браншови” заместник-

министър, на електронните пощи на Министъра на земеделието, храните и горите на РБългария, текстът да послужи 

и като сигнал до Министър.председателя с оглед анонсиране предстояща заповед за назначение на нов зам.министър в 

Био-сектора при МЗХГ.  

 
23.4.2020 г. гр. Велико Търново 
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