Коментари и предложения по публикуван за обществено обсъждане първи вариант на
Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България - октомври 2020 г.
от Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)
Дата на приключване на консултацията: 29.11.2020 г.
1. Стълб „Зелена България“ – коментари и предложения, придържайки се към поставения в този
стълб фокус върху „устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване
на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната
устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани
и в дългосрочен план –37% от ресурсите по Плана“
1.1 По отношение на „Кръгова и нисковъглеродна икономика“
А) Към предложената Програма за енергийна ефективност (ЕЕ), в рамките на третия компонент,
предвиждащ финансиране на мерки за енергийно обновяване на промишлени сгради, с индикативен
ресурс от 282.2 млн. лв., предлагаме: а) допустими бенефициенти да бъдат регистрирани земеделски
стопанства и предприятия от хранително-вкусовата промишленост; б) мерките за ЕЕ да покриват не
само сградите, но и прилежащата инфраструктура и прозиводствените системи, дейностите за
интелигентно управление на системите както в самите сградите, така и между различни
производствени обекти/единици, имащи отношение към постигане на максимален енергоспестяващ
ефект, вкл. насърчаване използването на ВЕИ източни за обезпечаване на собствени нужди.
Б) В Плана е посочено, че следва принципите на кръговата икономика, но не дава подобни
възможности за сектори, които са съществена част от решението, поради което предлагаме включване
на възможностите за инвестиции като: а) превръщането на междинни и отпадни продукти от
селскостопанския сектор и агрохранителната верига в суровини/продукти, които повторно влизат в
собствения производствения цикъл или са суровина за др. производства (като преработка на торове,
производство на компост и прилагането им практиката и пр.); б) оползотворяването на пречистени
води за целите на селското стопанство, въвеждане на водоспестяващи техники за напояване в
стопанствата и др. вид подобни инвестиции за частния сектор за подобряване на ресурсната
ефективност.
В) Предвидените 511 млн. лв за дигитална трансформация на ЕСО вероятно се небходими, но според
нас не кореспондират с постигането на европейските цели за възстановяване от пандемията.
Изразяваме резерви по отношение на това предожение, тъй като е дискусионно включването на
подкрепата за дигитална система на ЕСО като кръгова икономика. Според нас тези разходи на практика
не подпомагат прехода и трансформацията в практиките, дейностите и производствения процес, което
е необходимо с оглед на устойчивото възстановяване след пандемията и повишаването на
конкурентоспособността.
Предложения А) и Б) кореспондират с необходимостта от сериозни инвестиции в технологично
преструктуриране и модернизация на компаниите, за да бъдат те ефективни участници в кръговата
икономика и за да постигнат целите на ЕС за климатична неутралност.Те ще спомогнат за
„зелената“ трансформация на самите производствени процеси на предприятията от агрохранителната
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верига, както едновременно с това се очкава да доведат до по-ниски експлоатационни разходи в
частния сектор, което е особено важно в условията на настоящата икономическа криза, породена от
пандемията COVID 19. Възможен сценарий за тяхното финансиране в рамките на „Кръгова и
нисковъглеродна икономика” би било преразглеждането на планирания разход за ЕСО.
1.2 По отношение на Устойчиво селско стопанство в частта „Дигитално земеделие“
В рамките на инициирана от МЗХГ и проведена онлай дискусия бе обсъден проектът за дигитализация
на земеделието, но прогнозният бюджет на МЗХГ за планираните мерки е 300 млн.лв., а в Плана се
предлагат същите мерки с трикратно по-нисък бюджет. В тази връзка основните наши коментари са:
размерът от 100 млн. лв, на общия бюджет за "Дигитално земеделие" е нереалистичен и крайно
недостатъчен; следва да се заложи задължително широко обсъждане със заинтересованите страни на
заданието за разработването на тази цялостна система и преди обявяването на обществена поръчка; по
отношение на ваучерите- следва да се подходи по различен начин към различните сектори и мащаби,
за да има някакъв ефект- при конкретизирането и дизайна на мярката за ваучерите да се включат в
широка общестена дискусия заинтересованите страни.
1.3 По отношение на Устойчиво селско стопанство в частта „Подобряване на състоянието и
модернизация на хидромелиоративната инфраструктура“
Следва да бъде обективно оценена проектната готовност и реалистичността в изпълнението на
анонсираните от МЗХГ проекти на Напоителни системи, които следва да бъдат включени като
специално приложение към Плана. Предвид настоящите тенденции, бъдещите въздействия на
изменението на климата ще бъдат толкова сериозни, че няма да бъде възможно тяхното ограничаване
или смекчаване във всички рискови райони с обработваема земеделска земя. Поради това считаме, че
е належащо при планирането в Плана на публичните инвестиции в главната хидромелиоративна
инфраструктура на Напоителни системи, да бъдат приоритизрани най-рисковите към засушаване
райони в страната, за които да бъде разработена краткосрочна, средносрочна и дългосрочна визия за
поливно земеделие в тях, предвиждаща необходимите инвестиции и в довеждащата
хидромелиоративна инфраструктура на съответните общини, с което да бъде обезпечен достъпа на
фермерите.
2. Разработване на Екшън план/пътна карта/ за изпълнението на заложените индикатори, който
да бъде неразделна част от Плана;
3. Прозрачна система за мониторинг и управление на Плана- предлагаме наблюдението да се
извършва в рамките на Комитет за наблюдение на изпълнението на Плана, който да: 1/гарантира
прозрачност при вземането на решения по доразписваето на процедурите за изпълнение и
мониторинг на интервенциите по области на политика; 2/ позволи участието на социалните
партньори.
Очакваме представеният проект на План да бъде доработен и за следващата версия също да бъде
проведено обществено обсъждане.

29.11.2020 г.
гр. София
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