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Цели на събранието 

1. Обсъждане на годишния баланс и отчет за дейността на 

управителния съвет; 

2. Обсъждане на държавните схеми на МЗХ; 

3. Съобщаване на решението на Управителния съвет 

относно освобождаване на членове, съгласно 

приложения списък; 

4. Прием на нови членове подали молба до УС; 

5. Избор на нови членове на Управителния съвет; 

6. Определяне размера на членския внос за 2014г; 

7. Представяне на възможности за доставка на изходни 

материали: слама, покривен материал, препарати за РЗ; 



1. Годишен баланс и отчет за дейността на 

управителния съвет 

Популяризиране на сектора 
 Промотиране на родното производство: Фестивал на гъбата; 

 Интервюта във вестници: “Марица” и “АгроБГ” и телевизия: ТВ 
сат ком; 

Организиране и участие в семинари 
 “Биологично земеделие и биологична борба с гъбната муха”; 

Сътрудничество с държавните органи 
 18.07.2013г – среща с Мин.на земеделието и храните; 

 25.07.2013г – дискусия с хранителните вериги в МЗХ; 

 22.10.2013г – заседание на съвета за развитие на регионите и 
националната инфраструктура към Президента на Р.България; 

 



1. Годишен баланс и отчет за дейността на 

управителния съвет 

 Сътрудничество с държавните органи 

 
 Включване на СГБ в Консултативен съвет по зеленчуко-

производство към мин.на земеделието и храните; 10.12.13г. Среща 

 

 30.01.2014г. – Участие на кръгла маса в Народното събрание с 

предложение на ПП Атака за намаляване на ДДС на хранителния 

продукт;  

 

 



2. Обсъждане на държавните схеми на МЗХ 

Държавни помощи за зеленчукови култури 

 Помощ за съфинансиране на застрахователната премия: 

ресурс за 2014г. 500 хил.лв.; 

 Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез 

преостъпване на корпоративен данък – до 90 млн.лв 2014г.; 

 Помощи Де минимиз – индивидуален таван 10 000 евро; 

 Технически помощи за участие в изложения – 67 085 лв.; 

 Намалена акцизна ставка върху газьола; 

 Схема за качествени плодове и зеленчуци; 



ЧЛЕНСТВО В СГБ 

3. Съобщаване на решението на Управителния 

съвет относно освобождаване на членове, 

съгласно приложения списък; 

4. Прием на нови членове подали молба до УС; 

5. Избор на нови членове на Управителния съвет; 

6. Определяне размера на членския внос за 2014г; 

 



7. Представяне на възможности за доставка 

на изходни материали 

Представяне на покривен материал за 

печурки: “Брумо” ЕООД; 

 

Представяне на “Г8”: доставка на 

пшеничена слама; 




