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20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0403/2008, внесена от Бойко Стоянов, с българско 
гражданство, относно призив за създаване на дългосрочна нормативна 
уредба за отговорностите на различните заинтересовани страни в 
областта на животновъдството и прилагането на селскостопанските 
политики в Република България

1. Резюме на петицията

Вносителят представлява Асоциацията за развъждане на местни породи в България. 
Той протестира, тъй като министърът на земеделието и храните отказва да издаде 
разрешение за развъждане на дъбенска овца и тъй като Изпълнителната агенция по 
селекция и репродукция в животновъдството не е била съгласна да внесе предложение 
в Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна помощ за българското 
сиво говедо. Той счита, че прилаганата политика и действията на Министерството на 
земеделието и храните и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в 
животновъдството са насочени към незаконно насърчаване на частни интереси, 
корупционни практики на развъждане на породи и нарушаване на правилата на 
конкуренцията и представя конкретни аргументи в подкрепа на тези твърдения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията е изпратил еднаква кореспонденция до Парламента и до 
Комисията. Писмото му до Комисията е регистрирано като жалба и вече са 
предприети следните действия:
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- с писмо от 10 юни 2008 г. жалбоподателят беше запитан дали има нещо против 
разкриването на неговата самоличност пред българските органи.

- писмото му е предадено на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 
за предприемане на подходящи последващи действия.

Твърденията на вносителя на петицията/жалбоподателя се отнасят до неправомерни 
дейности и бездействие на Министерството на земеделието и храните, както и на 
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, които са в 
нарушение на българското законодателство в областта на селското стопанство и могат 
да създадат условия за неправомерно използване на фондовете на ЕС.

По-конкретно, жалбоподателят оспорва следните действия:

1) отказа на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството 
да внесе предложение в Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна 
помощ за българското сиво говедо;

2) отказа на министъра на земеделието и храните да издаде разрешение за развъждане 
на дъбенска овца;

3) удостоверението, издадено от Патентното ведомство на Република България по 
отношение на развъждането на дъбенска овца.

Също така той критикува Закона за изменение и допълнение на Закона за 
животновъдството (Държавен вестник, бр. 51 от 26 юни 2007 г.).

С оглед на предоставената информация могат да бъдат направени следните 
коментари:

Европейският съюз предоставя на държавите-членки възможност да предлагат 
подкрепа за запазване на местните породи, застрашени от изчезване. В България 
такава подкрепа беше включена в предприсъединителната програма САПАРД по 
мярка „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда“ 
и продължава по мярка „Агроекологични плащания“ от следприсъединителната 
Програма за развитие на селските райони 2007—2013, финансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Мерките за развитие на селските райони, финансирани от Европейския съюз, са 
включени в програмите за развитие на селските райони, създадени от държавите-
членки в контекста на съвместното управление. Европейската комисия одобрява тези 
програми, но държавите-членки са отговорни за изпълнението на програмите и освен 
всичко друго, за одобряването на отделните проекти.

Следователно въпросите, повдигнати от жалбоподателя/вносителя на петицията, са 
свързани основно с българското национално законодателство и по-малко с 
прилагането на законодателството на ЕС.
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Но писмото беше изпратено до Европейската служба за борба с измамите (OLAF), тъй 
като се отнася до твърдения за корупция и риск от неправомерно използване на 
средствата на ЕС, както и за възможен конфликт на интереси от страна на 
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция във връзка с достъпа до 
финансиране от ЕС (напр. по програма САПАРД и следприсъединителната Програма 
за развитие на селските райони).

Що се отнася до отказа на министъра на земеделието и храните да издаде разрешение 
за развъждане, Комисията няма компетенции да се намесва, тъй като не може да се 
намесва в прилагането на националните правила по отношение на признаването и 
издаването на разрешения за селекция и развъждане на породи овце.

Заключения

Въпросите, повдигнати в писмото, се отнасят до възможни структурни проблеми, 
свързани с компетентните национални органи, и следователно попадат в обхвата на 
компетенциите на националните органи.

Що се отнася до предполагаемото неправомерно използване на фондовете на ЕС, 
OLAF разгледа писмото и заключението е, че то не съдържа фактически доказателства 
за извършени измами: писмото критикува българските земеделски структури като 
такива.

Комисията не е свързана нито с процедурата по признаване и издаване на 
разрешителни за селекция и развъждане на добитък, нито с избора на отделни 
организации или проекти за финансиране по програмите на ЕС (САПАРД или 
следприсъединителната Програма за развитие на селските райони). Въпреки това 
писмото беше регистрирано като жалба (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ ще се свърже с българските органи за изясняване на 
случая след като получи разрешение на молбата да разкрие самоличността на 
тъжителя.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Вследствие на нейното искане за разяснения, Комисията получи от българските 
органи следните коментари във връзка с твърденията за нарушения:

- Що се отнася до отхвърленото искане на Асоциацията за развъждане на местни 
породи в България за предоставяне на безвъзмездна помощ за развъждане на 
българското сиво говедо, а не само на искърското говедо:

Като се има предвид научния характер на спора за наименованието на 
българската порода сиво говедо и дали тази порода и искърското говедо, за което 
българското Патентно ведомство е издало удостоверение № 10725/1.07.2007, 
представляват две различни породи и с цел да се избегнат затрудненията при 
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прилагането от българските стопанства на европейските програми, от 2008 г. 
насам е стартирана програма за ДНК проверка на някои местни български 
породи във водещи европейски лаборатории за ДНК изследвания. Това ще 
разреши спора и ще покаже дали тези говеда принадлежат към две различни 
породи и ако това е така, какви са стадата на всяка порода.

- Що се отнася до отказа на министъра на земеделието и храните да издаде 
разрешение за развъждане на дъбенска овца:

Подадената от Асоциацията за развъждане на местни породи в България молба и 
приложенията към нея са били разгледани от комисия, назначена със Заповед № 
РД-09-7 на министъра на земеделието. Специално назначената комисия я е 
отхвърлила поради непредставяне на документите, изисквани по член 29, алинея 
1 от българския Закон за животновъдството. Освен това приложената програма 
за селекция не е отговаряла на изискванията на член 29, алинея 1, параграф 4 от 
Закона за животновъдството. Въпросната програма е много обща и не осигурява
запазване на породата. Тя няма ясни и конкретни цели, нито стратегия за 
развъждане на дъбенската овца и застрашава запазването на породата. Този факт е 
от изключителна важност и въз основа на Решение 90/254/ЕИО на Комисията, 
член 2, параграф 2 дава право на органите на държавите-членки да отказват да 
признаят организации или сдружения за развъждане на нови породи, каквото е и 
решението на създадената със заповед на министъра на земеделието и храните 
комисия.

- Що се отнася до твърдението за ограничен достъп до помощ на ЕС:

Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната 
среда“ на програма САПАРД стартира с помощ за четири породи: две породи 
говеда (българско сиво говедо и родопско късорого говедо) и две породи овце
(каракачанска овца и медночервена шуменска овца). Включването на четирите 
породи в програмата САПАРД стана възможно благодарение на Меморандум за 
сътрудничество между Министерството на земеделието и храните и Агенцията за 
развитие и сътрудничество на Швейцарската конфедерация. Във връзка с един от 
проектите (запазване на редки местни породи), финансирани от швейцарското 
правителство, беше създадена Асоциацията за развъждане на местни породи в 
България. След като министърът на земеделието и храните одобри програмите на 
агенцията за развъждане, бяха идентифицирани животните и собствениците на 
четирите местни породи. Тези данни послужиха, за да бъдат определени 
въпросните животни като допустими за подкрепа по програма САПАРД. В 
резултат на това, тези породи бяха включени и в списък на застрашени местни 
породи, отговарящи на условията за финансова помощ по програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г.

Заключения

Въз основа на отговора на българските органи и наблюденията на Комисията, 
Комисията не установи ясни доказателства в подкрепа на жалбата. На 25 юни 2009 г. 
на вносителя беше изпратено писмо преди окончателното приключване на случая. На 
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жалбоподателя беше даден  срок от един месец, за да предостави нова 
информация/доказателства, които сочат към нарушение на правото на Общността. Не 
е получен отговор. В резултат на това, с решение от 8.10.2009 г., Комисията приключи 
разглеждането на случая.


