
До Министъра на МЗХ 

на Р. България  
 

 

Относно:Участие на гъбопроизводителите в 

схемите за държавни и европейски плащания 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от Съюза на гъбопроизводителите в България 

 

 

 

Уважаема г-жоТанева, 

 

Обръщам се към вас с молба да включите през 2015г. българските 

гъбопроизводители в схемата за специфично подпомагане на 

производителите на плодове и зеленчуци – регл. (ЕС) 1151/2012 както и 

в държавната схема Деминимиз – регл. (ЕО) 1535/2007г. 

Причината да Ви молим да се възползваме от тези помощи, свързани с 

производството, е невъзможността да участваме в СЕПП. В тях е 

предвидено плащането да се извършва на хектар, а култивираните гъби не 

се отглеждат на земеделска земя. 

Деминимиз е единствената схема, по която са отпуснати еднократно 

помощи за гъбопроизводителите през 2012г. 

Помощи от този вид наистина са целево насочени и имат положителен 

и бърз ефект върху финансовата стабилност на производителите и са 

стимул за подобряване на качеството на българските гъби и изобщо 

поощряват това трудоемко и рисково производство. 

Макар слабо индустриализирано и като цяло ниско технологично, 

гъбопроизводството в България е традиция от десетилетия и осигурява 

поминък на много семейства, както и работа на хиляди човека. Освен 

печурки в България се отглеждат и други култивирани гъби като кладница. 

През последните няколко години гъбопроизводителите тенденциозно 

намаляват, което още веднъж доказва, че субсидирането е наложително. 

По-доброто качество и по-ниската себестойност на култивираната печурка, 

произведена в страни от ЕС, е единствено и само в резултат на 

субсидиране. Ако в България не се предприемат действия за подпомагане 

на отрасъла, има риск този вид производство да изчезне напълно. 

От друга страна постоянните доставки на култивирани печурки от ЕС 

в България показват, че търсенето на тази продукция е по-голямо от 

предлагането. Това е доказателство, че секторът има бъдеще за развитие. 

Гъбопроизводството е една забележителна индустрия, която може да 

бъде развита в България и да задоволява не само вътрешното търсене, но и 



нуждите на съседните ни страни като Гърция, Румъния, чиито пазари в 

момента са превзети от Полша. 

Желая на Вас и Вашия екип ползотворна работа през идната година, 

която да доведе до положителни и бързи резултати за земеделските 

производители. 

В очакване на Вашите действия, оставам на разположение за всякаква 

допълнителна информация. 

 

Тел. за връзка: 0878 390959 
 

Дата: 09.03.2015г 

      С уважение:................................. 

И.Димитрова- Председател на СГБ 


