
Общо събрание на Съюза на българските 
гъбопроизводители 

 
06.03.2012 

Добре дошли 



Цели на събранието 

1. Обсъждане на годишния баланс и отчет за дейността на 

управителния съвет; 

2. Обсъждане на държавните схеми на МЗХ за директни плащания и 

вземане на решение за участие в схемата за нисколихвено 

кредитиране; 

3. Съобщаване на решението на Управителния съвет относно 

освобождаване на членове, съгласно приложения списък. 

4. Прием на нови членове; 

5. Определяне размера на членския внос за 2012г. 



1. Годишен баланс и отчет за дейността на управителния 
съвет 

 Регистрация на 03.10.2011г. 

 

 Лого, сайт в процес на изработка 

 

 Представяне пред МЗХ, БАБХ, РИОСВ 

 

 GEPC, Der Champignon, 

 

 Медии: Агромедия груп и ББТ 



 



1. Отчет за дейността на управителния съвет 

 Медии: AGROMEDIA GROUP и BBT.TV 

 
 2 статии в www.agro.bg – 3.09 и 11.11.2011 

 

http://www.agro.bg/topical/article30360.html 
 

Гъбопроизводителите: Държавата да ни субсидира с 1 лев 
на кг реализирана продукция 

 

http://www.agro.bg/topical/article31402.html 

 
Гъбопроизводителите могат да подават проекти по мярка 

121, която ще стартира на 21 ноември 

 

http://www.agro.bg/


1. Отчет за дейността на управителния съвет 

 Медии: AGROMEDIA GROUP и BBT.TV 

 

 1 интервю в BBT.TV: bbt_video.mpg 

 

Писмо до МЗХ, Мин.на земеделието..... 

 

 2 интервюта в агрофорум: gabi-nov.mpg 

   



2. Обсъждане на държавните схеми на МЗХ за директни 
плащания и вземане на решение за участие в схемата 

за нисколихвено кредитиране 

 Видове схеми за държавни помощи 

  Видео: gabi-intervu 

 Деминимиз 

 40 % субсидия за инвестиции 

 Нисколихвени кредити 

 Разходи за растителна защита 

 Разходи за сертифициране по системата за 

качество Global Gap 



Нормативна база и Регистрация в БАБХ 

НАРЕДБА № 5 ОТ 25 МАЙ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ, изд. от МЗ и 

МЗГ, в сила от 01.09.2006 г.Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г. 

 

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ, Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г, последно изм. ДВ. 

бр.8 от 25 Януари 2011г. 

 

НАРЕДБА № 16 ОТ 28 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО И 

КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 изд. от МЗХ, Обн. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г. 

 

НАРЕДБА № 7 за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията 

на гъбарници, изд. от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 28 от 

6.04.1984г . 



ЧЛЕНСТВО в Съюза на Гъбопроизводителите в България 

  

3. Съобщаване на решението на Управителния съвет относно 

oсвобождаване на членове, съгласно приложения списък. 

 

4. Прием на нови членове. 

 

5. Определяне размера на членския внос за 2012г. 

 



Закриване на общото събрание 


