
Отчетен доклад на УС на ОЗПСБ 

Уважаеми гости, уважаеми делегати, 
Добре дошли на Общото събрание на ОЗПСБ! 
Днес, съгласно устава, се събираме за да отчетем дейността на сдружението. Да си 

кажем какво сме свършили, какво не и как по-добре да работим в бъдеще. С няколко 
думи искам да припомня само, че ОЗПСБ бе възстановен с усилията на много хора. 
Големи бяха надеждите на всички за помощта, която може да даде на собствениците 
на земеделска земя и изобщо на всички работещи в сферата на земеделието и 
свързаните с него производства. ОЗПСБ е уникална организация, защото обединява 
всички браншове и провежда политика за изграждане на едно земеделие, в което 
малкия и среден бизнес е с приоритетно значение.                                      

Настъпилите след  10 ноември 1989 г. промени и връщането на земята бе 
съпроводено с разруха и ни свари неподготвени за новите реалности. Не се мислеше, 
че един ден ще станем член на Европейското семейство и трябва да се нагодим към 
техните изисквания, не се мислеше и за изграждане на собствен облик в земеделието. 
Тези, които договаряха условията ни, и най-вече в областта на земеделието бяха 
некомпетентни и безотговорни хора. Резултатите от това договаряне виждаме всички.                                                                                                                

В старата ПРСР, и в новата, малкият и среден бизнес е натикан в ъгъла. Мерките по 
програмата обслужват големите земевладелци. През последните години 
интензивното преструктуриране на земеделските стопанства е насочено главно към 
отпадане или поглъщане на малките и средните стопанства. Как тогава ще запазим 
традициите и идентичността на българското земеделие? Въпрос, който държавата 
едва ли ще реши без намесата на малките и средни стопани, членуващи в ОЗПСБ и не 
само. 

За сега - дотук с обобщенията, да видим какво сме свършили ние като организация, 
как ще работим за в бъдеще и имаме ли амбицията да постигнем резултати, които да 
задоволят хората, които представляваме. Защото едно е да искаш, второ е да можеш 
и трето да го направиш. 

И така – какво беше свършено от последното ОС досега. 
- След направените промени в устава СГС ни утвърди като правоприемник на 

незаконно разтурения през 1950 г. ОЗПСБ. Това ни даде правото да потърсим от 
държавата активите на организацията, които възлизат на милиони левове в пари и 
огромен списък с недвижими имоти в гр . София и цялата страна. 

До тази констатация се стигна след дълго търсене в държавен архив, в архивите на 
МВР, от останалите живи членове на ОЗПСБ като Иван Гинчев, Георги Велев и др. Бяха 
отправени молби и направени срещи за възстановяване на имотите и средствата до 
кмета на град София, до Областния управител на София, до министър-председателя С. 
Станишив, а по-късно и до министър-председателя Б. Борисов. Омбудсманът на 
България Гиньо Ганев и Константин Пенчев. Сега предстои уреждане на среща за 
оказване на съдействие от настоящия омбудсман г-жа Мая Манолова. 

Смятам, че този въпрос е още актуален и новото ръководство трябва да направи 
необходимото в тази насока. Като първа и неотложна задача беше поставено пред УС 
изграждане на структури във възможно повече градове и села в страната. Такива бяха 
изградени и утвърдени в градовете Плевен, Пловдив, Перник, София, Варна, Белене, 
Карлово, Съединение, Първомай и последно - миналата година в гр. Добрич, 
благодарение на всеотдайния труд на г-н Т. Моралийски. Пак по негова инициатива 



беше организирана среща на земеделски производители с народни представители. С 
негово съдействие беше изработен проект за участие в Европейското финансиране по 
Транснационално сътрудничество.  

Участие съвместно с Национална селска мрежа в проект по ОП „Административен 
капацитет“.  

Покана от БСС до ОЗПСБ да изпратим делегация за участие на световното 
изложение в Мюнхен. Не можахме да се възползваме от тази покана, поради липса на 
средства и пропуснахме шанса да установим отношения с най-голямата и авторитетна 
организация в Германия като БСС. 

Не по-малко важна е срещата ни с италианския земеделец от област Чезена – 
Фаусто Фаджиоли. Срещата се проведе в гр. Перник. Гостите бяха посрещнати по стар 
български обичай, имаше и гощавка след разговорите и обмяната на опит. 

Също беше отправена покана за посещение в Италия и на място да се запознаем с 
техните постижения и методи на работа. Казаха, че имат възможност да ни съдействат 
за закупуване на малогабаритна техника втора употреба, на атрактивни цени.  

Също по причина на липса на финанси и тази възможност не беше използвана. 
В гр. Перник засега организацията ни е най-голяма и най-жизнена. Тук се работи 

сериозно и резултатите са видими. Бяха проведени срещи с областните управители 
Иво Петров, Ирена Соколова, с настоящия Ал. Александров, а контактите с Областната 
служба земеделие и съвети в земеделието са постоянни. 

И сега срещите с тях, както и с новоизбрания кмет г-жа Вековска са ежедневие и 
решаващи за проблемите на много малки и средни земеделски производители. 
Благодаря на г-н В. Евгениев за добре свършената работа. 

В област Плевен с координатор и член на УС Ангел Иванов бяха проведени срещи 
със земеделски производители и създадени структури в Белене, Пордим, Славяново. 
Срещи с ОССЗ. 

В град Белене, след провеждане на среща с пчелари от района, беше отправено 
искане чрез народния представител Ася Михайлова до началника на затворите в 
България, да се даде възможност на пчеларите да изкарват кошерите по време на 
пашата на пчелите на остров Белене, когато цъфти върбата. Тук все още има какво да 
се желае относно създаване на структури. 

В гр. Варна също се започна с голям ентусиазъм. Направиха се посещения в селата 
Житница, Голица, кв. Редовно се контактуваше с Областната служба по земеделие, 
ОССЗ и областна управа, в резултат на което беше издействан клуб на организацията. 
В началото се работеше добре, клубната база се използуваше рационално, но 
впоследствие активната дейност позамря, натрупаха се сметки по заплащане на наема 
и сега мисля, че дължим към 1500 лв.  

Изказвам благодарност на областния координатор Г. Василев и най-дейния член 
Тодор К. Петров – вече покойник. Също така с благодарност към г-н Младен Станев, 
който в труден момент ни помогна с 1000 лв. по заплащане наема на клуба. Предстои 
да се активира структурата ни тук.  

В гр. Пловдив и област Пловдив с областния координатор Божидар Маринов, също 
се започна с голям ентусиазъм. Създадоха се структури на ОЗПСБ в Пловдив, 
Първомай, Карлово, Съединение. Бяха осъществени контакти с областната служба по 
земеделие. По жалба на наш член г-н Георгиев бяха сигнализирани службата по 
земеделие в Пловдив и заместник директора на ДФЗ – г-н Маринов. 



Също предстои да се активират старите и да се създадат нови структури, за да 
можем да достигнем до проблемите на земеделските производители и да ги 
решаваме.  

Няма да е справедливо, ако не спомена и за работата на организацията в град 
София. Бяха създадени структури на ОЗПСБ в Бояна и Триадица. Редовно се 
провеждаха срещи с тях и, смея да кажа, че бяха доста ползотворни. Най-редовно се 
отчиташе членският внос , дори дружбата в Бояна ни предостави сумата от 500 лв. в 
заем за регистрацията на т.д. „АС – България – 2007“, които пари за мой срам още 
дължим. 

В гр. Монтана също беше създадена структура на ОЗПСБ с областен координатор 
Иван Койчев. По покана на проф. К. Петков и тогавашния президент Г. Първанов беше 
проведена среща с обществеността по повод възможността да се помогне на 
изостаналия икономически Северозападен край на България. 

Среща и създаване на структура се направи и в гр. Белово – координатор г-н 
Мигаров, срещи с неправителствени организации с близка до нашата дейност, а така 
също и с ръководствата на всички земеделски съюзи, като политически партии, които 
трябва да са съпричастни към проблемите на земеделието. 

Уви, това което получих бяха само обещания и поощрения на думи за работата ни. 
Е, позволяваха ни да публикуваме в техните печатни издания за проблемите на 
земеделието и… толкова. 

От БЗНС с гл. секретар тогава Г. Пинчев получихме офис на „Врабча“ 1 и един 
автомобил „Лада“, което беше все пак неоценима помощ, за което благодарим. 
Дейността ни можеше да бъде още по-ефективна, но всичко опираше до 
финансиране. За това на свое заседание УС взе решение да се създаде към ОЗПСБ, 
съгласно закона, ТД, с дейността на което да се набавят необходимите средства. 
Дейността на това ТД се изразяваше в СРД, адвокатски услуги, изготвяне на проекти и 
още много други, но тези които споменах заработиха и най-вече в тези в 
строителството. Беше нает още един офис, който да обслужва дейността на ТД. 
Благодарение на тази дейност бяха посрещнати най-неотложните нужди на 
организацията, разходи по пътувания, наем за офиса и други. 

Все по същото време се взе решение за възстановяване издаването на печатния 
орган на ОЗПСБ – в-к „Земеделска защита“. Така щяхме да се доближим максимално 
до изискването в стария устав  на прекратилия дейността си през 1950 г. ОЗПСБ, в 
което е отбелязано, че правоприемник може да стане организация със същите цели и 
задачи, т.е. идентична дейност. 

Бяха потърсени и намерени в градската библиотека на гр. София архивни броеве на 
вестника. По техен образец и отразявайки днешната действителност започна 
издаването онлайн (в интернет) на в-к „Земеделска защита“. Няма да обяснявам тук 
каква тежест ще има организацията, издавайки собствен печатен орган, още повече, 
че е продължение на вестника от нашите предшественици. По този въпрос има 
отделна точка от дневния ред и тогава ще коментираме. 

Главен редактор на вестника е г-жа Цанева, известен наш поет и писател, на която 
искам от сърце да благодаря за всеотдайността и безвъзмездната помощ по 
създаването и списването на вестника. Днес такива хора са рядкост и затова трябва да 
ги ценим. 

Все във връзка с популяризиране на дейността и доказване приемствеността на 
ОЗПСБ се реши да се направи филм за миналото и настоящето на организацията. С 



продуцентката г-жа Д. Граховска се започна работа, но пак поради липса на средства 
се провали завършването на проекта. 

През 2008, 2009 и 2010 г. бяха изработени календари. Смятам, че това е една добра 
традиция, а също и реклама, и в това отношение трябва да продължим. Също трябва 
да решим как да бъде заплащано издаването им, защото от досегашната практика се 
оказа, че не всички организации се отчитаха за календарите. 

Трябва също така да кажа с голямо неудоволствие, че с изключение на 
организацията в Перник, не се събираше и не се отчиташе на централното 
ръководство членския внос по устав, а това действаше демотивиращо и дори пагубно 
за по-добрата дейност на организацията. Дано си вземем поука и бъдем по-отговорни 
за в бъдеще. Има и открита сметка на ОЗПСБ в банка ДСК, която ще оповестя на 
всички и след уточняване на списъчния състав и размера на членския внос всяка 
организация да прави навреме своите отчисления – това ще подобри чувствително 
работата. 

Още много, много неща останаха неизказани, но по-важни са нещата, които 
предстои да вършим. За мен най-важното, което предстои е: 

1. Разширяване структурите на организацията във възможно най-кратко време и 
по възможност най-голям мащаб. 

2. Да продължим издаването на в-к „Земеделска защита“ онлайн и да се премине 
към издаване на хартиен носител. 

3. Подпомагане на нашите членове при кандидатстването и участието им в 
проекти по ПРСП и оказване на всестранна помощ. 

4. Непрекъсната връзка със службите по земеделие по места и на национално 
ниво. Участие на ОЗПС в консултативния съвет на НПО в комисията по земеделие към 
Народното събрание и МЗХ. 

Вие, предполагам, ще предложите още неща, които пропускам, и които с радост ще 
очаквам да чуя. 

Целите, които сме си поставили са високи и отговорни, но постижими. Пожелавам 
на новото ръководство да работи с много жар и с вярата, че с дейността си ще накара 
много хора много хора да променят и начина си на живот и съдбата си. 

Много, много работа е нужна и ако добре я свършим добрите резултати няма да 
закъснеят и всички ще са доволни и удовлетворени. Нека достойнството на човека, 
който с труда си храни всички бъде защитено.  

Ще го защитим, ако сме задружни. 
Ще го защитим, ако вярваме в това, което правим. 
Неслучайно и мотото на ОЗПСБ е „Да отгледаме успеха заедно“. 
На добър час. Благодаря за вниманието. 
 
26.11.2016 г.  


