
1 
 

 

 

Новата ОСП и привилегиите за земеделските сдружения 

Подобряване на възможностите на земеделските стопани за водене на преговори 

В ЕС има 11 милиона земеделски стопани, много от които работят в относително малки 
семейни стопанства, функциониращи независимо едно от друго. От друга страна 
преработвателите и търговците на дребно са много по-организирани помежду си. Това 
неравенство в позициите при договаряне затруднява земеделските стопани при 
защитата на техните интереси по време на преговори с други участници във веригата на 
доставки. 

С цел укрепване на колективното влияние на стопаните за водене на преговори ЕС 
подкрепя земеделските стопани, които желаят да работят заедно в организации на 
производителите. Освен това ЕС подкрепя и желаещите да работят с партньори от 
производствената и търговската страна на веригата за доставки на храни, като част от 
междубраншовите организации. 

Организации на производители 

Организациите на производители (ОП) или асоциациите на организации на 
производители (АОП) помагат на земеделските стопани да намалят разходите по 
сделките и да си сътрудничат при преработването на своите продукти и търговията с тях. 
Организациите на производители повишават колективните възможности за водене на 
преговори чрез: 

• концентриране на предлагането; 

• подобряване на предлагането на пазара; 

• предоставяне на техническа и логистична помощ на членовете; 

• подпомагане при управлението на качеството; 

• трансфер на знания. 

ЕС отчита специалната роля на организациите на производители (ОП), поради което те 
могат да искат признаване в държавата от ЕС, в която се намират. Организациите могат 
да приемат различни правни форми, включително земеделски кооперативи. 
Признатите организации на производителите могат да се възползват от: 

• изключване от правилата за конкуренция на ЕС за определени дейности, като 
например колективни преговори от името на техните членове, планиране на 
производството или за определени мерки за управление на доставките; 
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• достъп до финансиране от ЕС в рамките на „оперативни програми“ в сектора на 
плодовете и зеленчуците, например за подпомагане на колективни инвестиции 
в логистика в полза на членовете. 

В цифри 

В ЕС има около 3400 признати организации на производители (към 2017 г.). Те работят 
предимно в три сектора: мляко и млечни продукти – 9%; плодове и зеленчуци – 52% и 
други – 39%.  

Само в три държави от ЕС няма признати ОП, това са: Естония, Литва и 
Люксембург. 

От 2017 г. насам осем държави от ЕС са признали 80 асоциации на организации на 
производители: Франция (30), Италия (19), Германия (9), Испания (7), Унгария (7), Гърция 
(4), Белгия (3) и Полша (1). 

Критерии за признаване 

За да бъде призната, дадена ОП във всеки един селскостопански сектор трябва: 

• да бъде създадена по инициатива на производителите; 

• да бъде съставена и контролирана от производители от конкретен 
селскостопански сектор; 

• да подаде искане в страната от ЕС, в която се намира; 

• да извършва поне една от дейностите, описани в законодателството на ЕС, като 
например съвместна преработка, дистрибуция, транспортиране или опаковане; 

• да следва поне една от специфичните цели, посочени в законодателството в 
областта на селското стопанство, като оптимизиране на производствените 
разходи или разработване на инициативи в областта на рекламата и маркетинга. 

Освен това организациите на производители трябва да отговарят на някои 
допълнителни критерии, като например да имат минимален брой членове или да 
обхващат определен минимален обем или стойност на продуктите. Има също някои 
изисквания по отношение на уставите им, по-специално те трябва да дават възможност 
на своите членове да контролират организацията по демократичен начин. 

Държавите от ЕС могат да признават ОП при поискване. Държавите от ЕС трябва да 
признават ОП от секторите за производство на плодове и зеленчуци, маслиново масло 
и трапезни маслини, копринени буби, хмел и мляко и млечни продукти. 

Държавите от ЕС могат също да признават асоциации на организации на производители 
в съответствие с критериите за такива организации. 

Многонационални организации на производители 

Земеделски стопани и организации на производители в различни страни от ЕС могат да 
създават транснационални ОП. В тези случаи признаването се извършва от държавата 
от ЕС, в която се намира седалището на организацията. Седалището трябва да бъде в 
държава от ЕС, в която има значителен брой членове или членуващи организации или 
значителен обем продукция за пазара. 

Междубраншови организации 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/fruits-and-vegetables_bg#pos
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/olive-oil_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/olive-oil_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/hops_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/milk-and-dairy-products_bg


3 
 

Земеделските стопани, преработвателите и търговците във веригата на доставки могат 
също така да се обединяват в междубраншови организации (МБО). Тези организации 
приемат мерки за управление на веригата, без самите те да участват в производството, 
преработването или търговията. МБО служат като платформа за диалог, като насърчават 
най-добрите практики и прозрачността на пазара. 

Страните от ЕС също могат да признават тези организации, ако те се състоят от 

• представители на производствения сектор (т.е. земеделски производители); 

• представители на поне една друга част от веригата за доставки на 
селскостопански хранителни продукти (като например тези, работещи в 
преработването или дистрибуцията на храни). 

Признаването на междубраншови организации е по желание в повечето сектори, но е 
задължително в секторите на маслиновото масло, трапезните маслини и тютюна. МБО 
с членове в няколко държави се признават в държавата, в която се намира седалището 
им. 

Колко пари ще осигури ОСП за подкрепа на подобни обединения до 2027 г.  

СТЪЛБ 1 

Популяризиране в трети държави (вино) 7,2 млн. евро 

Информиране в държавите членки (вино) 1 млн. евро 

Консултантски услуги, техническа помощ, 
обучение, информация и обмен на добри 
практики, включително чрез работа в 
мрежа, за пчелари и пчеларски 
организации 

5 хил. евро 

ОП „Мляко и млечни продукти“ 920 хил. евро  

ОП „Плодове и зеленчуци“ 6 млн. евро 

 СТЪЛБ 2 

Подкрепа на организации на 
производители или групи от 
производители 

12,5 млн. 
евро 

Популяризиране и подкрепа на схеми за 
качество 

24,6 млн. 
евро 

Професионално обучение и придобиване 
на умения 

22,9 млн. 
евро 

Сътрудничество за къси вериги на 
доставки и местни пазари 

9,5 млн. евро 

Подкрепа за оперативни групи в рамките 
на ЕПИ 

25 млн. евро 

Консултантски услуги и повишаване на 
консултантския капацитет 

18,8 млн. 
евро 

Земеделските организации и асоциации ще имат редица преимущества от 2023 г. Това 
се залага по няколко линии в Националния стратегически план за Общата 
селскостопанска политика, който е предаден за оценка на Европейската комисия. Целта  
по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), и по директните плащания - за 
сътрудничество между земеделските стопани в различни форми е, за да генерират по-
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висока добавена стойност от тази, която постигат самостоятелно. В същото време някои 
браншови организации и сдружения ще трябва да са готови за промени в своята 
структура, ако не отговарят на новите “Правила за определяне на областно, регионално 
и национално представителни браншови организации за производство и преработка на 
селскостопански продукти”, които са залегнали като проект в стратегическия план. След 
като той бъде обнародван, ще последват и съответни изменения в националното 
законодателство и ще се изготви нов регистър.  

Като бенефициент земеделските асоциации са с предимство по новата интервенция 
“Професионално обучение и придобиване на умения”. И то пред висши училища и 
научни институти, които също са бенефициенти. По схемата те ще могат да организират 
курсове за придобиване на професионална квалификация на фермери, включително за 
правоспособност за работа със земеделска и горска техника, семинари и 
демонстрационни срещи.  

Интервенциията - „Професионално обучение и придобиване на умения“, се обуславя 
от потребността от повишаване на квалификацията на предприемачите и заетите в 
селското стопанство чрез трансфер на знания за смекчаване на последиците от 
изменението на климата и адаптация, устойчивото управление на природните ресурси, 
опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Този вид интервенция 
предвижда възможност за провеждане на краткосрочни и дългосрочни курсове, 
семинари и демонстрации - в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма 
на обучение. Допустими бенефициенти са висши училища, професионални гимназии, 
центрове за професионално обучение, научни институти и опитни станции, а 
максималният размер на допустимите разходи за един бенефициент е 500 000 лв. за 
курсове и семинари и 200 000 лв. - за демонстрационни дейности.  

До 600 хил. лв. безвъзмездна помощ може да бъде предоставена на бенефициентите 
организатори. Всеки курс задължително включва не по-малко от 5% от часовете да 
бъдат за образоване в дигитални умения. Въпреки целенасочената подкрепа и 
постигнатите резултати по повишаване квалификацията на земеделските стопани чрез 
ПРСР досега тенденцията от 5 г. се запазва. А тя по данни на агростатистиката за 2016 г. 
е: 91% от управителите на земеделски стопанства в страната разполагат единствено с 
практически опит в стопанската дейност, 5% притежават средно професионално 
образование, 3% са придобили основно земеделско обучение и едва 2% притежават 
висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина. 

Втората интервенция, която възлага задача на сдруженията да образоват своите 
членове, този път обаче как да пишат проекти и да отговарят на правилата за 
подпомагане, е “Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет”. 
Целта й е да се подобри информираността на стопаните относно възможностите за 
участие в схемите и мерките за подпомагане по новата ОСП. Мярката ще включва и 
консултантските услуги за разработване на безплатни бизнес планове и управление на 
проекти за малки и млади земеделски стопани.  

Максималният размер на помощта за индивидуалните консултантски услуги в рамките 
на един консултантски пакет е 1 хил. евро. Следва “Сътрудничество за къси вериги на 
доставки и местни пазари”, в които влизат и групи и организации на производители. 

Помощта може да възстанови до 100% от разходите по организирането на фермерски 
пазари до 25 хил. евро С промени в наредбите се очакват и нови облекчения в 
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изискванията за доставяне на малки количества първични продукти от животински 
произход директно до крайния потребител. Предвидени са и облекчени изисквания към 
воденето и поддържането на документация от първичните производители. Освен 
земеделец, браншови асоциации и групите на производители също са бенефициенти по 
интервенцията “Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското 
партньорство за иновации”. Тук наука - образование - бизнес заедно решават конкретна 
задача за стопанство/а. Грантът е 100-процетов. За един бенефициент възлиза на не 
повече от 15 хил. евро за първи етап и 400 хил. евро за втори.  

И по мерките, финансирани по първи стълб - по Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието, браншовите съюзи ще имат водеща роля. Това са пазарните в сектор вино 
“Популяризиране в трети държави” и “Информиране в държавите членки”; пчеларската 
“Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри 
практики”; както и оперативните програми в секторите “Плодове и зеленчуци” и 
“Мляко”.  

Във втори стълб, при инвестиционните плащания целенасочена е “Подкрепа на 
организации на производители или групи от производители”. Те трябва да представят 
5-годишен бизнесплан на своята стопанска дейност. Групите трябва да са сформирани 
най-малко от четирима членове, които заедно реализират продукция на стойност не 
помалко от 25 хил. лв. на година. Това определя и плащането - 10% от реализираната 
продукция за първата година и до 8% за петата.  

Максималният размер на помощта за един кандидат на година е не повече от 100 хил. 
евро. Групи на производители на земеделски продукти и храни са бенефициенти и по 
новата интервенция “Схеми за качество”. Тя ще компенсира разходите по етикетиране 
на продукция със “Защитено географско указание”, “Защитено наименование на 
произход”, “Храни с традиционно специфичен характер” и “Планински продукт”. 

Максималната помощ е до 3000 евро за земеделско стопанство на година при 100% 
финансиране. Повече стимули за обединение ще се дават и по инвестиционните мерки 
за земеделци и преработватели. Познатите до момента 4.1 и 4.3., включително и 
бъдещите им еквиваленти за околна среда, се допълват с 25% интензитет на помощта, 
ако са в група. 

Изключения от конкурентното право 

Конкурентното право на ЕС забранява всякакви споразумения между двама или повече 
независими пазарни участници, които ограничават конкуренцията. Например 
споразумения, чиято цел е ограничаване или контролиране на производството, 
функционирането на пазара, техническите разработки, инвестициите или източниците 
на доставки. В общото законодателство за конкуренцията са предоставени само 
ограничени изключения (член 101 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз). 

Поради относителната слабост на позицията на фермерите във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти, законодателството на ЕС в областта на 
селското стопанство допуска известни изключения от правилата за конкуренция в 
случаи на асоциации на земеделски стопани, организации на производители и 
междубраншови организации. 

https://ec.europa.eu/info/files/article-101-treaty-functioning-european-union_bg
https://ec.europa.eu/info/files/article-101-treaty-functioning-european-union_bg
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Условията, при които изключенията могат да се прилагат, са посочени в редица членове 
на Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти. 

Изключения за организации на производители, асоциации на земеделски стопани и 
фермери 

В член 152 от този Регламент се предвижда дерогация от правилата за конкуренция за 
признати ОП и признати асоциации на ОП, ако те отговарят на определени условия. 
Такава дерогация се предоставя например по отношение на планирането на 
производството и сключването на договори за доставка на селскостопански продукти. 

С член 222 на признати ОП се дава възможност за дерогация от правилата за 
конкуренция през периоди на сериозен дисбаланс на пазарите. 

Член 209 не е ограничен само до признати ОП, а позволява на всички земеделски 
стопани или сдружения на земеделски стопани да работят заедно, например за 
производството или продажбата на селскостопански продукти. Страните, които желаят 
да се съобразят с тази разпоредба, могат да поискат от Комисията становище относно 
съвместимостта на техните споразумения с целите, посочени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Заинтересованите страни могат да получат 
информация, като изпратят електронно писмо на адрес AGRI-NOTIFICATION-209-
CMO@ec.europa.eu. 

Всички становища относно съвместимостта на споразуменията с целите на ОСП в 
рамките на член 209, се публикуват от Комисията. 

Изключения за междубраншови организации 

В член 210 от Регламента за общата организация на пазарите се определят условията, 
при които споразуменията, решенията и практиките, приемани от междубраншови 
организации, могат да бъдат освободени от правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията. 

За да получат право на освобождаване, междубраншовите организации трябва да 
уведомят Комисията за своите мерки и да поискат разрешение съгласно член 210. 

Всички решения, взети в рамките на член 210, се публикуват от Комисията. 

Правни основания 

Правните основания за организациите на производители и междубраншовите 
организации, както и за общата организация на пазарите на селскостопански продукти, 
са определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на 
Комисията. 

ЕС прие и специфични правила за редица сектори: 

• плодове и зеленчуци — (Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на 
Комисията); 

• хмел — Регламент (ЕО) № 1299/2007 на Комисията; 

• маслиново масло и трапезни маслини — Делегиран регламент (ЕС) № 611/2014 
на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014 на Комисията); 

https://ec.europa.eu/info/files/regulation-establishing-common-organisation-markets-agricultural-products_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1308-2013-article-152-producer-organisations_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1308-2013-article-222_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1308-2013-article-209_bg
https://ec.europa.eu/info/files/article-39-treaty-functioning-european-union_bg
https://ec.europa.eu/info/files/article-39-treaty-functioning-european-union_bg
mailto:AGRI-NOTIFICATION-209-CMO@ec.europa.eu
mailto:AGRI-NOTIFICATION-209-CMO@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1308-2013-article-210-agreements-and-concerted-practices-recognised-interbranch-organisations_bg
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-establishing-common-organisation-markets-agricultural-products_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-2016-232-certain-aspects-producer-cooperation_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-2016-232-certain-aspects-producer-cooperation_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-543-2011-how-eu-regulation-1234-2007-fruit-and-vegetables-and-processed-fruit-and-vegetables-sectors-should-be-applied_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1299-2007-recognition-producer-groups-hops_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-611-2014-support-programmes-olive-oil-and-table-olives-sector_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-611-2014-support-programmes-olive-oil-and-table-olives-sector_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-615-2014-how-eu-regulation-1306-2013-and-eu-regulation-1308-2013-work-programmes-support-olive-oil-and-table-olives-sectors-should-be-applied_bg
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• мляко и млечни продукти — Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2012 на 
Комисията, Делегиран регламент (ЕС) № 880/2012 на Комисията, Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2016/1615 на Комисията. 

Източници за информация:  

file:///C:/Users/User/Desktop/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8/%D0

%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98/%D0

%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%

D1%89%D0%B8/%D0%B1%D0%B3%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-

measures/agri-food-supply-chain/producer-and-interbranch-organisations_bg 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-

selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-

produkti/organizacii-na-proizvoditeli/  

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101388104/mzhg-predstavi-proekti-na-intervenciite-za-

direktno-podpomagane-na-plosht-v-novata-osp-2021-2027g  

   AGRI-NOTIFICATION-210-CMO@ec.europa.eu. 

 

 

 

Проект „Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната 

преработка на качествени селскостопански продукти в областите Еврос, Хасково, 

Смолян и Кърджали“(QUALFARM), е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 

2014–2020. 

Съдържанието на този материал е изцяло отговорност на Сдружение „Съюз за 

възстановяване и развитие“ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява 

възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и 

Съвместния секретариат. 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-511-2012-milk-and-milk-products-sector_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-511-2012-milk-and-milk-products-sector_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-880-2012-transnational-cooperation-and-contractual-negotiations-producer-organisations-milk-and-milk-products-sector_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-2016-1615-amending-eu-implementing-regulation-2016-559-regarding-period-which-agreements-planning-production-milk-milk-products-sector-are-authorised_bg
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-2016-1615-amending-eu-implementing-regulation-2016-559-regarding-period-which-agreements-planning-production-milk-milk-products-sector-are-authorised_bg
file:///C:/Users/User/Desktop/Ð¤ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�Ð¸/Ð�Ð�Ð�Ð¡Ð£Ð�Ð¢Ð�Ð¦Ð�Ð�/Ð�Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¸%20Ð¾Ð±Ñ�Ð¸/Ð±Ð³Ñ�ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Ð¤ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�Ð¸/Ð�Ð�Ð�Ð¡Ð£Ð�Ð¢Ð�Ð¦Ð�Ð�/Ð�Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¸%20Ð¾Ð±Ñ�Ð¸/Ð±Ð³Ñ�ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Ð¤ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�Ð¸/Ð�Ð�Ð�Ð¡Ð£Ð�Ð¢Ð�Ð¦Ð�Ð�/Ð�Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¸%20Ð¾Ð±Ñ�Ð¸/Ð±Ð³Ñ�ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Ð¤ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�Ð¸/Ð�Ð�Ð�Ð¡Ð£Ð�Ð¢Ð�Ð¦Ð�Ð�/Ð�Ð°Ñ�ÐµÑ�Ð¸Ð°Ð»Ð¸%20Ð¾Ð±Ñ�Ð¸/Ð±Ð³Ñ�ÐµÑ�Ð¼ÐµÑ�.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/producer-and-interbranch-organisations_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/producer-and-interbranch-organisations_bg
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/organizacii-na-proizvoditeli/
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101388104/mzhg-predstavi-proekti-na-intervenciite-za-direktno-podpomagane-na-plosht-v-novata-osp-2021-2027g
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101388104/mzhg-predstavi-proekti-na-intervenciite-za-direktno-podpomagane-na-plosht-v-novata-osp-2021-2027g
mailto:AGRI-NOTIFICATION-210-CMO@ec.europa.eu
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Приложение 1 

Насоки за кандидатстване за признаване за организации и групи на производители 

1. Документи за признаване: 

А/ Заявление за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци – по 

образец (приложение № 1 на Наредба 11/2007 г.). В него може да посочите вид плод и/или 

зеленчук, видове плодове и/или зеленчуци, видове плодове и зеленчуци предназначени за 

преработка, или категория на признаване - за плодове, или за зеленчуци, или за плодове и 

зеленчуци, в зависимост за какво искате да бъде призната организацията на производители 

(виж чл. 4, ал.1 на наредбата). 

Към заявлението прилагате следните документи: 

Б/ Копие на Устройствен акт (Дружествен договор на ООД) – заверено с печата на ООД и 

подписа на управителя и с текст „вярно с оригинала” (на всяка страница) – допълнително ще 

Ви бъде изпратен образец на Устройствен акт.  

В/ Вътрешни правила на организацията на производители – изпращаме образец. 

Трябва да има правила за организиране на производството и качеството на продукцията от 

плодове и/или зеленчуци; правила за събиране и отчитане на продукцията, за реализиране на 

готовата продукция от организацията, за предоставяне на информация на организацията от 

членовете й и т.н. Правилата трябва да са съобразени с целите, за които е създадена 

организацията (маркетингови цели) и дейностите, които тя ще извършва за тяхното постигане.  

Г/ Последният счетоводен отчет с всички приложения към него или начален счетоводен баланс 

на ООД-то. 

Д/ Списък на членовете (съдружниците), производители на плодове и зеленчуци – минимален 

брой членове за признаване на организация на производители е 6 броя земеделски стопани. 

Към списъка на членовете – производители прилагате справка (в таблица) за всеки член - (трите 

имена на члена, производство на плодове и/или зеленчуци, местонахождение на площите, 

производство - количество – тона или кг). 

В списъка трябва да включите и членовете по чл. 3, ал. 2 на Наредба № 11/2007 г. (членове 

непроизводители - ако има такива). 

Е/ Справка –декларация по образец съгласно прил. 2 на Наредба 11/2007г. за годишната 

стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция от плодове и 

зеленчуци за предходната година на кандидатстване. В справката посочвате общ размер на 

оборота от реализираната продукция от плодове и/или зеленчуци за измината година, за която 

организацията кандидатства за признаване. Поименно срещу името на членовете посочвате и 

оборота (лева) на всеки един от тях. Минималният оборот за признаване за организации на 

производители на плодове и зеленчуци е 50 000 лева. Той може да бъде от оборота на всичките 

членове, или от оборота поне на 2/3 от членовете. За членове, които преди признаването на 

организацията влизат с 0.00 лева оборот, трябва да имате обяснение, затова като дойдем на 

проверка на място да се мотивирате (например: нов земеделски производител, начало на 

производство и др.).  

 

 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/05/28/nasoki_za_kandidatstvane.rar
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Размерът на оборота е без ДДС.  

• Оборотът, който декларирате в справката декларация, трябва да докажете със копия 
на финансови и счетоводни документи, които прилагате към справката декларация 
и заявлението за признаване. Такива документи са: фактури, годишни данъчни 
декларации, складови разписки, приемно-предавателни протоколи и др. (отделно 
за всеки член). Счетоводните документи са копия на оригиналите (като дойдем на 
проверка на място, ще сравняваме с оригиналните счетоводни документи). 

Ж/ Декларации от всеки член (свободен текст), че за всеки конкретен земеделски продукт 

плодове и/или зеленчуци, членува само в една група или организация на производители – напр. 

„Аз долуподписаният ……………..(трите имена, производител на (видове плодове и /или 

зеленчуци), на площи – местонахождение и т.н), декларирам че участвам с производството си 

на плодове и/или зеленчуци само в ОП (наименование). Следва дата…… и подпис на 

декларатора. Ако члена е юридическо лице, може върху подписа и печат на лицето. 

Декларациите се попълват от всеки член поотделно. 

З/ Копие на регистрационни карти за земеделски производители по Наредба № 3/1999 г. на 

МЗХ по отделно за всеки член и анкетни карти или копие на документ, съдържащ уникалния 

регистрационен номер на лицето в ИСАК (когато дойдем на проверка на място към оригиналите 

на регистрационните карти трябва да има анкетна карта и формуляр, доказващ земеделска 

дейност на членовете, заверени от ОСЗ).  

И/ Пълномощно, с нотариално заверен подпис - ако заявлението за признаване се внася от 

пълномощник, а не от управителя на ООД.  

Заявлението с изброените по-горе документи внасяте в МЗ, Приемна за граждани, Гише 

„Деловодство” до директора на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”. 

След като се входира, по служебен път заявлението с документите пристигат при нас за 

разглеждане. 

След като изготвите Устройствения акт (Дружествен договор) преди да регистрирате ООД в 

Търговския регистър обезателно искаме да ни го изпратите, за да го разгледаме (ако имаме 

бележки да ги отразим, а вие да ги коригирате). Така ще си помогнем взаимно, ние няма да ви 

връщаме документи, а вие няма да се налага отново да се регистрирате в ТР. 

Изпратете ни и Вътрешния правилник и него да прегледаме преди подаването на документите 

за признаване. 

За всички неизяснени въпроси и коментари се обаждайте да ги обсъждаме и решаваме заедно. 
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Приложение 2 Признати от министъра на земеделието групи и организации на производители 

 

№ Име на ОП/ГП ОП/ГП 
Основание за 
признаване 

Заповед за  
признаване № 

Сектор  

1 „Тракия Вали“ ООД ОП Наредба № 11/2007 

Временно спряно 
признаване до 
30.08.2022 г. със заповед  
РД 09-307/24.03.2022 г. 

 
Зеленчуци 

2 „Фермерско мляко“ ООД ОП Наредба № 1/2015 РД 09-201/26.03.2015 г. Мляко и млечни продукти 

3 „Фрукталина“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-772/30.10.2015 г. Плодове 

4 „Винитера Карнобат“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-887/20.11.2015 г. Винено грозде 

5 „Сдружение Булгар Плод“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-133/17.03.2016 г. Плодове 

6 „Яблена Натура и Партнърс" ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-599/18.08.2016 г. Плодове 

7 „Росна китка“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-681/14.09.2016 г. Мляко 

8 „Карнобатско мляко“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-729/27.09.2016 г. Мляко 

9 
„Обединени земеделци Димово“ 
ООД 

ОП Наредба № 12/2015 РД 09-746/30.09.2016 г. 
Зърнено – житни и маслодайни култури 

10 „Шийп груп – 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-990/15.12.2016 г. Мляко 

11 „Китка – 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-91/10.02.2017 г. Мляко 

12 „Веджи Фрост“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-84/10.02.2017 г. Зеленчуци 

13 „Сакар Мелон Фарм“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-86/10.02.2017 г. Плодове и зеленчуци 

14 „Хари Агрогруп“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-85/10.02.2017 г. Мляко 

15 „Делиорман Груп“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-77/10.02.2017 г. Мляко 

16 „Северозапад 2016“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-83/10.02.2017 г. Мляко 

17 
„Блек Даймъндс Хербал Плант“ 
ООД 

ГП Наредба № 12/2015 РД 09-89/10.02.2017 г. 
Медицински и етеричномаслени култури 

18 „Бългериан Органик Фуудс“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-406/22.05.2017 г. Мед и пчелни продукти 

19 „Бански картоф“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-594/02.08.2017 г. Картофи 

20 „Фрут логистик“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-700/08.09.2017 г. Плодове и зеленчуци 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2022/04/06/2022_03_15_priznati_ot_ministra_na_zemedelieto_grupi_i_organizatsii_na_proizvoditeli.docx
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21 „Дунав плод“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-816/19.10.2017 г. Плодове 

22 „Средец Милк“ ООД ОП Наредба № 1/2015 РД 09-819/19.10.2017 г. Мляко и млечни продукти 

23 
„Консорциум Хербал ойл – 
Калиакра“ ООД 

ГП Наредба № 12/2015 РД 09-970/20.12.2017 г. 
Медицински и етеричномаслени култури 

24 „Семеле“ ООД  ОП Наредба № 11/2007 РД 09-50/22.01.2018 г. Плодове и зеленчуци 

25 
„Българска роза – Иван Вазово“ 
ООД 

ГП Наредба № 12/2015 РД 09-87/12.02.2018 г. 
Медицински и етеричномаслени култури 

26 „Апис Мелифера България“ ООД ОП Наредба № 12/2015 РД 09-278/28.03.2018 г. Мед и пчелни продукти 

27 „Група овощари Карнобат“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-314/04.04.2018 г. Плодове 

28 „Хепи Фрутс“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-406/26.04.2018 г. Плодове и зеленчуци 

29 „Органик бий продуктс“ ОП Наредба № 12/2015 РД 09-456 /16.05.2018 г. Мед и пчелни продукти 

30 „Зар Груп“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-534/ 07.06.2018 г. Зеленчуци 

31 „Войводи 2018“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-764/14.08.2018  г. Мляко 

32 „Българска пшеница“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-765/14.08.2018  г. Зърнено-житни култури 

33 „Добруджа 7“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-767/14.08.2018  г. Месо и вълна 

34 „Ривър Милк“ ООД ОП Наредба № 1/2015 РД 09-772/16.08.2018  г. Мляко и млечни продукти 

35 „Агро 6“ ООД   ОП Наредба № 12/2015 РД 09-773/16.08.2018  г. Зърнено – житни и маслодайни култури 

36 „Ники 2017“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-774/17.08.2018  г. Месо и вълна 

37 „Хайдушко мляко“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-809/31.08.2018  г. Мляко 

38 „Дружина млечна“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-810/31.08.2018  г. Мляко 

39 
„Тракийско сдружение-мека 
пшеница“ ООД ГП Наредба № 12/2015 РД 09-823/04.09.2018  г. Зърнено-житни култури 

40 „Съни Фрутс България“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-400/22.04.2019 г. Плодове и зеленчуци 

41 „Грийнфрут БГ“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-401/22.04.2019 г. Плодове 

42 „Бул Ейпъл“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-424/25.04.2019 г. Плодове 

43 „Агрекоселект“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-426/30.04.2019 г. Плодове и зеленчуци 

44 „Алл Брандс“ ООД ОП Наредба № 11/2007 РД 09-427/30.04.2019 г. Зеленчуци 
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Проект „Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени селскостопански 

продукти в областите Еврос, Хасково, Смолян и Кърджали“(QUALFARM), е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014–2020. 

Съдържанието на този материал е изцяло отговорност на Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ и по 

никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

 


