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ОТЧЕТ
за работата на Управителния съвет на Българска асоциация Биопродукти
за периода юли 2015 – август 2016
Уважаеми колеги,
Много усилия трябваше да положи УС на БАБ през последната година, за да
можем да поправим застоя от предното ръководство и същевременно да продължим
развитието и утвърждаването на позициите си, както в държавните институции, така и в
отношенията си с другите неправителствени организации в сектора (и не само) у нас.
След последното ОС в УС на БАБ намериха място хора, които формират
изключително ефективен колектив, допълващ се взаимно от знанията на всеки един в
различни направления на биологичното производство. УС включва трима досегашни
председатели и още двама колеги, участвали в предишни управителни съвети. Това
спомогна дейността ни да започне бързо, организирано и координирано.
Заедно успяхме да запазим и утвърдим имиджа на асоциацията, който бе
сериозно разклатен. Въпреки тежките моменти, през които трябваше да преминем, ние
всички, не само УС, но и нашите членове, успяхме да съхраним асоциацията, да останем
едно цяло и да продължим да се борим за благото на сектора, загърбвайки временните
неразбирателства и несъгласия, до които се бяхме докарали сами. Успяхме да запазим
вътрешните разногласия далеч от други неправителствени организации, институции и
потенциални нови членове.
Стремежът на УС е винаги да сме в помощ на нашите членове, да реагираме
бързо, адекватно, компетентно и настоятелно по повод различни проблеми,
предизвикани от неочаквани промени в нормативната уредба и т.н.
Същевременно БАБ участва активно със свои представители във всички работни
групи, свързани със законодателството в нашия сектор, в Комитета по наблюдение на
ПРСР и т.н.
УС провежда рутинни срещи с експерти от МЗХ, ДФЗ, БАБХ и др. Изготвени са
редица становища, внесени в съответните институции и смело можем да заявим, че
ситуациите, в които нашите искания не са изпълнени, са по-скоро изключения.
Запазена бе и дори разширена традицията да правим тематични семинари в
различните региони на страната, където да запознаваме местните земеделски
производители с предимствата на биологичното производство. На нашите форуми
винаги са участвали компетентни експерти от МЗХ, ДФЗ, БАБХ и др., които са отговаряли
подробно на всички въпроси и казуси. Преди началото на кампанията по очертаването,
БАБ организира поредица от срещи в София и страната с представители на
институциите, за запознаване с новите моменти.
През септември миналата година успешно стартира и първият ни голям
европейски проект Go, Get, Eat ORGANIC!, който отвори много врати за нас. Асоциацията
ни вече не е непозната на Запад, много по-лесно успяваме да реализираме голяма част
от продукцията си и да намираме нови пазари. Членската ни маса расте с всеки изминал
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ден, като вече наброява повече от 290 биологични производители, преработватели и
търговци. Благодарение на това БАБ има и по-голяма финансова стабилност, която
позволи наемането на двойно по-голям офис, назначаване на техническия ни секретар
на пълен работен ден, разполагане с повече консумативи и рекламни материали,
цялостно обновление и поддръжка на нашия сайт и др. Не на последно място, това
начинание ни поставя на една карта с много други браншови организации, от които
можем да извлечем полезни контакти, практики и бъдещи възможности.
Продължи успешната съвместна работа с Аграрния университет Пловдив, както и
със Стопанска академия ‚Д.А. Ценов“ Свищов, където имаме подписан мемурандум за
сътрудничество с Факултет „Производствен и търговски бизнес“. В момента имаме
предложение за подписване на такъв и с Катедра „Аграрна икономика“ в Академията.
Там сме участвали в редица семинарни занятия и майсторски класове. Водят се
разговори студенти от специалността да посещават стопанствата на наши членове и да
участват пряко в производствения процес като част от практическите им занимания.
Активна, както и досегаР продължи да бъде и медийната ни дейност. С интервюта
и участия в предавания на различни телевизии, радиа, вестници и сайтове са участвали
всички членове на УС. А и не само те.
Работим координирано с Европейската федерация за биологично земеделие
IFOAM EU, чийто член на Борда самата аз бях до скоро, но поради прекалената ми
ангажираност бях принудена да дам отвод. Нашето членство в IFOAM EU ни позволява
от първа ръка да получаваме ценна информация за промените в европейското
законодателство, ГМО, употребата на семената, въз основа на която можем да
подготвим още по-добре доводите ни на национално равнище. Доказателство за това е
и участието на Марко Шлютер, дългогодишен директор и един от основоположниците
на IFOAM EU на форума ни в Панагюрище миналата година, който получи много добър
международен отзвук. Успяхме да изпратим наш кадър на обучение в офиса на IFOAM
EU в Брюксел за една година, което е много голям успех за нашата асоциация, а през
тази година докарахме в България Farmers Interest Group към IFOAM EU, в която
членуват всички представители на страните-членки на ЕС.
Можем да се похвалим, че бюджетът на мярка 11 беше увеличен С 50%
/първоначалният беше 103 млн евро/ след много активна наша кампания, както и че над
60 % от проектите одобрени по м.4.1 са на биопроизводители. Беше извоювано
допълнителните 15 % да важат за бенефициенти и по м.11, и по м.214 след лобиране не
само в МЗХ, но и пред ЕК, откъдето след лично посещение на Албена Симеонова
получихме писмено становище в изключително кратък срок. Направихме всичко
възможно точките в новия вариант да се дават на всички, които имат подадени
заявления по м.11, а не само на преминалите периода на преход, но за съжаление не
бяхме подкрепени дори от наши членове, които представляваха други асоциации в
Комитета по наблюдение. Допълнително бяха решени куп проблеми с прилагането на
м.214, бяха извоювани отделни тематични приеми на проекти на биопроизводители и
бяха решени десетки казуси на наши членове.
Уважаеми колеги,
Сами вдигнахме летвата си много високо, но вярваме, че с упорит труд и
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постоянство ще успеем не само да повторим успехите си, но и да постигнем още поголеми такива.
ДЕЙНОСТТА НИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБОБЩЕНА В НЯКОЛКО НАПРАВЛЕНИЯ:
Организационна дейност
 Увеличаване на представителността на БАБ чрез нарастване на членския състав
 Организиране на семинари по актуални възникнали въпроси
 Организиране на
семинари и презентации по време на участие на
асоциацията в изложения
 Организиране на участия и изложения в България и чужбина
 Кореспонденция с различните институции
Оперативна дейност
 Регулярни срещи с експерти в ДФЗ за решаване на казуси и възникнали
въпроси във връзка с мерки и проекти за субсидиране
 Регулярни срещи с експерти в МЗХ за решаване на казуси и възникнали
въпроси
 Внасяне на Становища, предложения, писма
 Участие в работни групи към МЗХ, ДФЗ, БАБХ и др.
 Презентации за кръгли маси, форуми, семинари и др.
Медийно присъствие, връзки с обществеността
 Прессъобщения от събития на БАБ
 Участие в интервюта за статии, радио и тв предавания
 Работни срещи с други асоциации
 Укрепване на връзки с неформални групи свързани с биоземеделието
 Актуализация и поддържане на сайта на БАБ
 Статии и интервюта в печатни и електронни издания и радиостанции, участия в
телевизионни предавания, брошури, каталози и др., като студия по теми за биохраните
в TV ON AIR, Фермер, БНТ, БТВ, сп.Ева
Търсене на пазари за членове на БАБ
 Срещи с търговски вериги като БИЛЛА БЪЛГАРИЯ за предлагане на качествени
сертифицирани биопродукти
 Запитвания за стоки и суровини по мейл листата на асоциацията, оферти,
рекламни материали на нови продукти: Членовете на БАБ използват активно
предоставената им възможност за директно отправяне на запитвания по мейл листата,
като фирма Лавендер, Крисмар, Рад Мар, Гимел, Амитица и др.
ДЕЙНОСТТА НА БАБ В ДЕТАЙЛИ, КОНКРЕТИКА, ПИСМА И СТАНОВИЩА ЗА
ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:
Раздел „Организационна дейност“
Членски състав и членски внос
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Българска Асоциация Биопродукти е учредена от 25 производители на 18
декември 2009 г.
През януари 2012 г. на Отчетно-изборното събрание е докладвано, че членовете
на асоциацията са 73.
След Общо събрание през 2013 г. е имало застой относно приемането на нови
членове. На 9 ноември 2013 г. при друго Общо събрание е взето решение да се върне
стария вариант за членски внос – встъпителна вноска 40 лв., месечна вноска 20 лв., при
еднократно плащане за годината отстъпка 10%, а при влизане на свързана фирма 50%
по-ниски суми. Това се е запазило и до настоящия момент.
През февруари 2014 г. членовете на асоциацията са били 90.
Както е известно на повечето от Вас 2015 г. протече с доста сътресения за
асоциацията. Нагласата на самите членове се променяше и беше нужно време за
размисъл на колебаещите се, за да останат в редиците. Броят на отчетените членове по
последни данни на БАБ са 144.
1. Управителни органи
За една година имаше няколко свикани ОС за промяна на ръководството
(10.01.2015г и 27.06.2015г), затова дейността на УС на БАБ ще се разглежда на няколко
етапа:
 От януари 2015 до юни 2015 с Председател на УС на БАБ Валентин Манолов. За
този период има направена справка отделно от представения доклад.
 От юли 2015 до август 2016 с Председател на УС на БАБ Албена Симеонова
2. Технически секретар, сайт и офис
От края на 2015 има новоназначен технически секретар на БАБ, който изпълнява
длъжността и в настоящия момент.
От 2010г. асоциацията има собствен сайт. За развитието и поддържането на сайта
в добро и атрактивно състояние е необходимо редовното обновяване и разширяване
на информацията в него. Тази дейност за момента се извършва от Детелина Данова и
Катерина Делчева.
От края на 2015г. офисът на БАБ се намира на ет. 2 в същата сграда на бул. Христо
Ботев 48. След последното Общо събрание официално са променени седалището и
адреса на асоциацията.
3. Счетоводство
Асоциацията е прекратила договор със счетоводство Диза Золта в края на 2015г. и
е сключила договор със счетоводна къща Кредито Консулт. Извършена е регистрация по
ДДС.
Към настоящия момент счетоводното обслужване се извършва от посочената
фирма.
Раздел „Оперативна дейност“
4. Становища, предложения, писма, внесени до институции и писма от
институции
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Входяща поща
 Писмо - отговор с Изх.номер 15-351/20.08.15 МЗХ във връзка с писмо от БАБ,
постъпило с Вх.номер 15-351/08.07.15, относно предоставяне на информация
за заявени площи по мярка 11 „Биологично земеделие“ за кампания 2015 г.;
 20.08.2015 Отговор от ДФЗ относно запитване дали за 2015 г. е предвидено
отпускане на средства от ДФЗ за закупуване на семена за есенната сеитба;
 28.08.2015 Заявление от НСМСФП, СБП и БАБ относно включване в работна
група в МЗХ за изготвянето на проект на Закон за храните- предвидени са
представители с получен отговор на 07.09.2015
 31.08.2015 Молба от БАБ до Община Велико Търново относно предоставяне
на място за пазар и щандова площ за биопродукти. Отговорът от Община
Велико Търново 07.09.2015 е, че единствената възможност за предлагане на
биопродукти за момента е за микропазар “ Бузлуджа“, защото
кооперативният пазар не е общинска собственост.
 13.10.15 Писмо - отговор с Изх.номер 15-475/13.10.15 МЗХ във връзка с писмо
от БАБ постъпило с Вх.номер 15-475/06.10.15 относно прилагане на
намалените минимални добиви за биологично отглеждани плодове и
зеленчуци -75% от определените за конвенционални и за случаите, когато
културите са в преход към биологично производство;
 07.10.2015 Заповед от МЗХ за настъпили промени в поименния състав на
Комитета по наблюдение на ПРСР;
 08.10.2015 Заповед от МЗХ за създаване на Консултативен съвет по
овощарство и зеленчукопроизводство и одобрени правила. БАБ присъства в
този съвет с представител Албена Симеонова;
 09.10.2015 Писмо от ИАНМСП относно Бизнес делегация с провеждане на
бизнес форуми в гр. Ханой, СР Виетнам, 23-28.11.2015;
 12.10.2015 Писмо от МЗХ относно Заповед за актуализиране и утвърждаване
на поименния състав на КН на ПРСР;
 21.10.2015 Писмо от МЗХ във връзка с предоставянето на информация относно
организирани изложения по предоставена сума по проект Държавна помощ
за участие в изложения за 2015;
 12.11.2015 Писмо от Министерство на околната среда и водите относно
покана за среща на 20.11.2015 от 10 часа в зала Партер, в сградата на МОСВ,
свързана с изпълнение на тематично предварително условие 6.1“ Воден
сектор“ за европейски структурни и информационни фондове (ЕСИФ) 20142020;
 07.12.2015 Писмо - отговор от МЗХ 15-571 във връзка с предложение за среща
от БАБ чрез писмо от 02.12.2015. Срещата е проведена на 10.12.2015 от 11
часа в сградата на БАБХ, бул. Христо Ботев 17, зала приземен етаж. На
срещата са присъствали представители на БАБХ и на МЗХ, Дирекция
„Биологично земеделие и растениевъдство“;
 28.12.2015 Уведомително писмо от МЗХ относно провеждане на 19-то
Международно индустриално изложение FIAGROP 2016, 12-20.03.2016, гр.
Хавана, Р Куба и покана за участие в 54-тия Международен селскостопански
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панаир АГРА, 20-25.08.2016, гр. Горная Рагона, Словения;

 11.01.2016 Писмо запитване от МЗХ на извънредния пълномощен посланик на


























Корейската народодемократична република в РБ относно нуждата от работна
ръка в областта на оранжерийното производство в България;
15.01.2016 Писмо от МЗХ относно определяне на представители за
предстояща среща по изготвяне на План за действие за развитие на
биологичното производство в РБ за периода 2015-2020;
29.01.2016 Писмо - отговор от ДФЗ по постъпило запитване 02-1500/4 от
13.01.2016 с искане за становище по казуси и въпроси на членове на БАБ;
05.02.2016 Писмо от Център за насърчаване на сътрудничеството в селското
стопанство, относно предстоящ износ за Шанхайската Свободна Търговска
Зона в Китай;
22.02.2016 Писмо от МЗХ относно информация за провеждане на 10-то
Международно селскостопанско изложение „Caspian Agro”, гр. Баку,
Азербайджанска република;
24.03.2016 Покана от Биосертификейшън ООД- ОСП относно излъчване на
представител за тяхната Комисия по надзор;
23.03.2016 Писмо - отговор от ДФЗ по запитване за становище 02-1500/56 от
15.03.2016 по мярка 4.2 след среща с г-н Порожанов;
23.03.2016 Уведомително писмо от МЗХ относно информация за
Международно изложение за селскостопански продукти и машини, 79.09.2016, гр. Багдад, Р Ирак;
24.03.2016 Покана от Биосертификейшън ООД- ОСП относно излъчване на
представител за тяхната Комисия по надзор;
25.03.2016 Заповед от БАБХ за създаване на работна група от 01.04.2016 до
15.06.2016 включваща представителите: Албена Симеонова, Петко Симеонов,
Борислав Сандов, и др.;
25.03.2016 Писмо отговор от МЗХ относно писмо с казуси на членове на БАБ
15-54/29.01.2016;
29.03.2016 Уведомително писмо от МЗХ относно информация за провеждане
на 25-то Международно изложение „Петерфууд 2016“ 15-17.11.2016, гр. Санкт
Петербург, Руска Федерация;
31.03.2016 Уведомително писмо от МЗХ относно информация за провеждане
на 2-ри Международен аграрен форум за зеленчукови култури, 13-14.04.2016,
гр. Красногорск, Московска област, Руска Федерация;
10.04.2016 Писмо от МЗХ за свикване на първо заседание на 19.04.2016 от 14
часа в БАБХ (бул. Хр. Ботев 17) на работна група „План за действие за
развитие на биологичното производство в РБ за 2016-2020“. Представители:
Албена Симеонова- титуляр, Веселина Ралчева и Христо Бакалов- заместници;
04.05.2016 Писмо от МЗХ относно провеждане на работна среща за обсъждане
на проекта на статистическия въпросник, който ще събира информация за
структурата на земеделските стопанства през 2016г. Представител: Албена
Симеонова;
15.06.2016 Писмо-отговор от МЗХ относно писмо - запитване 15-
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244/25.05.2016 относно казуси свързани с кампанията по подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания и въпроси за
регистрирането на правни основания за ползването на площи;
 27.06.2016 Писмо-отговор от БАБХ относно запитване от някои асоциации по
чл. 24, параграф 1 и 2 Регламента за храните - относно крайната дата на
„срока за годност“;
 01.07.2016 Писмо-отговор от МЗХ относно писмо от БАБ 15-283/22.06.2016 за
корекции в текстове по Проект на наредба за изменение и допълнение на
Наредба 1/7.02.2013 за прилагане на правилата за биологично производство
на растения, животни и аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрол;
 01.08.2016 Писмо-отговор от МЗХ относно писмо от БАБ 15-324/18.07.2016 по
ЗСПЗЗ;
Изходяща поща
 01.07.2015/15-341 Покана до МЗХ за организирана от БАБ Балканска среща по
проблемите на Биоземеделието в гр. Панагюрище в периода 26-28.07.2016;
 02.07.2015 Покана до Асарел Медет АД за организирана от БАБ Балканска
среща по проблемите на Биоземеделието в гр. Панагюрище в периода 2628.07.2016;
 06.07.2015/15-345 Обръщение към МЗХ относно м.10 на ПРСР;
 08.07.2015/15-351 Запитване от БАБ до МЗХ за предоставяне на информация
какъв размер са заявените площи за биологично производство за 2015г по
направления- площи за биологично животновъдство, пчелни семейства,
очаквани заявени средства по мярката;
 08.07.2015/15-352 Писмо до МЗХ за съдействие за участие на всички
сертифициращи организации на организираната Балканска среща по
проблемите на Биоземеделието в гр. Панагюрище от БАБ в периода 2628.07.2016;
 08.07.2015/ АО-1170 Тръжна документация за проведен търг за прилагаща
организация по проект до МЗХ от БАБ;
 20.07.2015/ ПГ-506-01-179 Становище внесено в Комисията по земеделие към
НС на РБ относно проект за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ;
 20.07.2015 Покана до Комисията по земеделие към НС на РБ за Балканска
среща по проблемите на Биоземеделието в гр. Панагюрище от БАБ в периода
26-28.07.2016;
 20.07.2015/15-372 Покана до МЗХ за Балканска среща по проблемите на
Биоземеделието в гр. Панагюрище от БАБ в периода 26-28.07.2016;
 06.08.2015/15-00-14 Запитване от БАБ до Министерство на финансите НАП
клон Дондуков 52;
 08.08.2015 Молба до Община Велико Търново за предоставяне на място за
биопродукти;
 08.08.2015 Писмо - подкрепа към Националната асоциация на
зърнопроизводителите по повод приемането на текстовете в Наредба Н-18 за
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резервоари;
08.08.2015 Писмо до Община Банско във връзка с изискана информация за
гласуване на щанд на БАБ по време на Джаз Фест;
19.08.2015 Запитване от БАБ до ДФЗ и МЗХ дали за 2015 г. е предвидено
отпускане на средства от ДФЗ за закупуване на семена за есенната сеитба;
20.08.2015 Запитване за среща с изпълнителен директор Михайлова, ГИТ, бул.
Дондуков 3;
01.09.2015/02-1500/117 Молба за насрочване на среща в ДФЗ относно проект
Държавна помощ за изложения 2015;
06.10.2015 Писмо до Пазари Изток относно участието на БАБ с щанд на пазар в
Студентски град, Римска стена и Ситняково по дни от седмицата;
06.10.2015/15-475 Запитване до МЗХ относно минималните добиви за
биологично отглеждане на плодове и зеленчуци;
07.10.2015/15-00-179 Покана до Министерство на здравеопазването за
откриване на изложение „Спорт и здравословен начин на живот“, 1517.10.2015, където БАБ присъства с щандова площ;
13.10.2015 Покана до ДФЗ за откриване на изложение „Спорт и здравословен
начин на живот“, 15-17.10.2015, където БАБ присъства с щандова площ;
13.10.2015/15-491 Покана до МЗХ за откриване на изложение „Спорт и
здравословен начин на живот“, 15-17.10.2015, където БАБ присъства с
щандова площ;
03.11.2015 Покана до ДФЗ за откриване на изложение „Интерфуд и Дринк“, 1114.11.2015, където БАБ присъства с щандова площ;
03.11.2015/15-529 Покана до МЗХ за откриване на изложение „Интерфуд и
Дринк“, 11-14.11.2015, където БАБ присъства с щандова площ;
03.11.2015/15-530;532;531;533;534;535; Покана до МЗХ за откриване на
изложение „Интерфуд и Дринк“, 11-14.11.2015, където БАБ присъства с
щандова площ и семинар на тема „Предизвикателства пред биологичното
производство“;
03.11.2015 Покана до БАБХ за откриване на изложение „Интерфуд и Дринк“,
11-14.11.2015, където БАБ присъства с щандова площ и семинар на тема
„Предизвикателства пред биологичното производство“;
04.11.2015 Покана до ДФЗ за откриване на изложение „Интерфуд и Дринк“, 1114.11.2015, където БАБ присъства с щандова площ и семинар на тема
„Предизвикателства пред биологичното производство“;
25.11.2015 Писмо до Пазари ЮГ, Столична Община, във връзка с проведена
среща относно организация на Коледен фермерски пазар в гр. София за 1920.12.2015. Заявено е желание за участие в сформиране на работна група,
която да разработи рамка за регулиране на дейността на фермерските пазари
на територията на гр. София;
02.12.2015/15-571 Писмо до МЗХ относно предложение за среща във връзка с
обсъждането на процедура за регистрация и издаване на разрешения за
ползване на ПРЗ, които се използват в биологичното производство;
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 14.12.2015/15-589 Покана до МЗХ относно семинар „Признати групи и
организации на производители“ на 18.12.2015 от 14 часа в гр. Хисар, х-л
Аугуста;
 21.12.2015/15-600 Становище от БАБ относно предложение промени от МЗХ в
Наредба за прилагане на мярка 4.1 от ПРСР 2014-2020;
 13.01.2016 Писмо до ДФЗ относно проведена среща и изискуеми казуси на
членове на БАБ за становище;
 13.01.2016/15-13 Писмо до МЗХ свързано с кандидатстване за одобрение по
проект Държавна помощ за изложения за 2016;
 22.01.2016/15- 43 Писмо до МЗХ относно определяне на представители за
работна група за изготвяне на План за действие за развитието на
биологичното производство за периода 2015-2020;
 25.01.2016 Писмо с предварителни въпроси за разглеждане на насрочена
среща в МЗХ на 27.01.2016;
 25.01.2016 Писмо до Комисията по земеделие към НС на РБ относно
допускане на представители на асоциации и членове на БАБ до заседанието,
насрочено на 27.01.2016 от 15.30 часа относно последни промени по ЗСПЗЗза мери и пасища;
 29.01.2016/15-54 Писмо от БАБ с проблемни казуси до МЗХ за становище;
 06.02.2016 Писмо с покана до Посолството на България във ФРГ за посещение
на щанда на асоциацията на изложение Биофах, Нюрнберг, 9-14.02.16;
 10.02.2016/ 15-69;68; 67 Молба за експерти от МЗХ за семинар на БАБ на АГРА
2016, 26.02.16 от 9.30 часа, зала България, Международен Панаир Пловдив;
 11.02.2016/ 02-1500 Молба за експерти от ДФЗ за семинар на БАБ на АГРА
2016, 26.02.16 от 9.30 часа, зала България, Международен Панаир Пловдив;
 25.02.2016/15-105 Писмо до МЗХ с определени представители на БАБ за ТРГ,
във връзка с процес на съгласуване на проектите на наредби по мерките от
ПРСР. Определени са Юлия Григорова, Веселин Цветков;
 02.03.2016/15-113 Писмо до МЗХ с предварителен бюджет за изразходване на
средствата, предоставени след одобрение по проект Държавна помощ за
изложения 2016;
 15.03.2016/02-1500 Писмо до ДФЗ относно искане за становище по въпроси,
свързани с кандидатстване и изпълнение на проекти по м.4.1 на ПРСР;
 16.03.2016 Писмо до Билла България ЕООД за насрочване на среща за
запознаване с условията за доставка на стоки, изисквания към доставчици и
др.;
 18.03.2016 Писмо до МЗХ - кратко представяне на БАБ;
 18.03.2016 Писмо с покана до Посолството на България в Австрия за
посещение на щанда на асоциацията на изложение „Хотел и Гаст“, Виена, 35.04.16;
 25.03.2016/02-1500/65 Молба за среща в ДФЗ относно международен проект
на БАБ;
 31.03.2016/15-158 Писмо до МЗХ за разглеждане на подадена информация от
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сертифицираща фирма за член на БАБ;
31.03.2016/94-94 и 15-177 Молба до МЗХ с приложение изпълнителни листове
за възстановяване на разноски по спечелено дело;
28.03.2016 Писмо до МЗХ за определяне на представители за работна група
във връзка със съгласуване на проект на наредба по подмярка 6.3 от ПРСР,
Определение са Стоян Симеонов и Веселин Цветков;
04.04.2016/5753 Писмо с предложения до БАБХ по списък за ПРЗ;
07.04.2016/15-170 Писмо с покана до МЗХ за семинар на 20.04.2016 от 10 часа,
във връзка с настоящата кампания по подаване на заявления за директни
плащания и компесаторните мерки на ПРСР-м.4.1, м.4.2, м.6.3.;
07.04.2016/02-1500/70 Писмо с покана до ДФЗ за семинар на 20.04.2016 от 10
часа във връзка с настоящата кампания по подаване на заявления за директни
плащания и компесаторните мерки на ПРСР-м.4.1, м.4.2, м.6.3.;
12.04.2016 Писмо до Комисията по земеделие към НС на РБ относно
допускане на представители на асоциации и членове на БАБ до заседанието,
насрочено на 13.04.16 от 14.15 часа, относно трудовите договори за
краткотрайна сезонна селскостопанска работа;
12.04.2016 Писмо до Комисията по земеделие към НС на РБ относно
допускане на представители на асоциации и членове на БАБ до заседанието
насрочено на 14.04.16 от 14.14 часа, относно Законопроект за браншовите
организации на земеделски производители и преработватели на земеделска
продукция;
12.04.2016 Писмо с покана до Българо американска кредитна банка за
семинар на 20.04.2016 от 10 часа във връзка с настоящата кампания по
подаване на заявления за директни плащания и компесаторни мерки на
ПРСР-м.4.1, м.4.2, м.6.3.;
15.04.2016/15-187 Писмо до МЗХ относно процедура за набиране на проектни
предложения за популяризиране на земеделски продукти Агри- мулти 2016;
03.05.2016 Изпратен пакет от документи по Еконт до Златко Танев за
представяне на БАБ от Българската търговско-промишлена палата;
05.05.2016/15-204;207 Становище до МЗХ относно възможността за
удължаване на кампанията по подаване на заявления за директни плащания
и компенсаторни мерки по ПРСР;
05.05.2016/02-1500-87 Становище до ДФЗ относно възможността за
удължаване на кампанията по подаване на заявления за директни плащания
и компенсаторни мерки по ПРСР;
12.05.2016 Отговор на направено запитване от Посолството на Унгария
относно интерес от унгарска компания за предоставяне на контакти на
български производители за брашно или гранули от гроздови семки/маслини
и лозов лист от червено грозде;
12.05.2016 Писмо до Посолството на Унгария относно организация на
презентация на български фирми с етерично - маслени продукти пред
унгарски фирми и насрочване на среща;
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 18.05.2016 Писмо до ИАНМСП запитване за условията за кандидатстване за
финансиране на участие в изложение Сана, Италия, 9-12.09.2016 и насрочване
на среща в тази връзка;
 25.05.2016/15-244 Писмо до МЗХ с проблемни казуси на членове във връзка с
кампания по очертаване;
 01.06.2016/15-251;264 Писмо с покана до МЗХ относно среща на Експертната
комисия на биофермерите към IFOAM EU на 9 и 10.06 2016 в София;
 07.06.2016/02-1500/116 Писмо до ДФЗ за насрочване на среща относно казуси
и проблеми на членове на БАБ;
 07.06.2016/15-261 Писмо до МЗХ за насрочване на среща относно казуси и
проблеми на членове на БАБ;
 22.06.2016/15-283 Писмо до МЗХ със запитване относно корекции в текстове
по проекто Наредба 1/2013;
 28.06.2016 Писмо с материали до ИАНМСП във връзка с проведена среща на
20.06
 01.08.2016 Писмо до Община Банско във връзка с информация за наши
членове и участие на асоциацията с щанд по време на Джаз Фест 613.08.2016;
5. Участие в работни групи по нормативната уредба в България и към IFOAM
EU, програми за финансиране, срещи с експерти
Поради наситеност на провежданите заседания на фокус групите по отделните
мерки, се включиха освен членове на управителния съвет и други колеги от БАБ.
 26-28.07.2015 Балкански Биофорум, Панагюрище;
 07.08.2015 Работна среща за определяне на членове на Консултативен съвет
по овощарство и зеленчукопроизводство, като постоянен консултативен орган
към Министъра на земеделието и храните. Представители: Албена
Симеонова, Ели Герганова, Христо Бакалов, Руска Бонева;
 12.08.2015 Среща с Румен Порожанов – изпълнителен директор на ДФЗ,
Николов, Алиева, експерти по м.4.1 и директни плащания. Представители:
членове на БАБ;
 28.08.2015 от 10 часа Среща с г-жа Михайлова – изпълнителен директор на
ГИТ, бул. Дондуков 3, за дискусия по еднодневните трудови договори и
казуси на членове. Представители: Албена Симеонова, Кирилка Каналиева,
Магърдич Хулиан, Петранка Гагова;
 28.08.15 Среща с г-н Иванов –директор на Дирекция Данъчно осигуряване и
методология - НАП, бул. Дондуков 3 и с г-жа Андонова и г-жа Цветкова, по
разискване на въпроси и казуси на членове. Представители: членове на БАБ;
 28.08.2015 Работна група за изготвяне на проект за Закон за храните;
 03.09.2015 Среща в ДФЗ с г-жа Ангелова по международния проект Go, Get, Eat
ORGANIC!;
 03.09.2015 Среща с г-жа Василева, ДФЗ, във връзка с Държавна помощ за
изложения 2015;
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03.09.2015 Среща по м.4.2 в МЗХ с г-н Аспарухов, относно критерии за
оценяване на проекти. Представители: членове на БАБ;
10.09.2015 Среща с представители на фирма Чучкови Брадърс относно проект
на клип за биопродукти по проект. Присъстващи: Кирилка Каналиева, Албена
Симеонова, Руска Бонева;
18.09.2015 Предложения във връзка обсъждане на Проект за Наредба за
прилагане на м.4.1 и м.4.2 от ПРСР до МЗХ;
18.09.2015 Работна среща на експертно ниво относно обсъждане на
потребностите от статистически данни в областта на земеделието, МЗХ, от 11
часа , отдел „Агростатисктика“
Представител: Албена Симеонова;
Участие във форум „Къси вериги на доставка на храни“ Представители: Ели
Илиева, Магърдич Хулиан;
29.09.2015 Форум: Предизвикателства за развитие на сектор земеделие през
новия програмен период, София, х-л Балкан, организатори ИСТ медия и
Капитал. Презентация от Албена Симеонова;
05.10.2015 Участие в работна група на биофермерите, IFOAM EU в Рим,
Италия. Представител: Албена Симеонова;
26.10.2015 Участие в работна група на фермерите по въпроси за ГМО, гр. Улм,
Германия. Представители: Албена Симеонова и Теодора Илиева;
12.11.2015 Биосеминар „Предизвикателства пред биологичното производство
през новия програмен период“, зала Родопи, ИЕЦ;
10.12.2015 от 14.00 часа Форум Фермата, х-л Верея, Стара Загора. Презентация,
изнесена от Албена Симеонова;
10.12.2015 Среща в МЗХ с БАБХ във връзка с обсъждането на процедура за
регистрация и издаване на разрешения за ползване на ПРЗ, които се
използват в биологичното производство Присъствали: членове на БАБ;
16.12.2015 Становище до БАБХ за облекчаване регистрацията на
използваните в България растително защитни препарати и торове за
биологично земеделие, Димитър Петков Биофрута;
21.12.2015 Становище на БАБ относно предложени промени от Наредба за
прилагане на м.4.1 от ПРСР;
12.01.2016 Среща в МЗХ по въпроси и казуси на членове на БАБ.
Представители: членове на БАБ;
13.01.2016 Заседание на Комисията по земеделие към НС на РБ относно
участие в Блиц контрол към министър Десислава Танева и отправяне на
въпрос свързан със ЗСПЗЗ. Преставители: Албена Симеонова, Милен Стоянов,
Пепо Петров, Петко Симеонов;
15-16.01.2016 Дни на растителната защита, х-л Аугиста, Хисар Представители:
членове на БАБ;
27.01.2016 Среща в МЗХ относно индикативните графици, отварянето на
мерки, м.10, м.11, м.6.3, м.9, срокове за договорите за пасища, нови указания
за декларирането на земята, допустим слой, дерогация на неоникотиноидите,
медоносна растителност, щанд на България за изложения в чужбина;
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Присъствали: Албена Симеонова, Петко Симеонов, Милен Стоянов,
Благовеста Василиева, Христо Тодоров, Кирилка Каналиева, Ели Илиева и др.;
27.01.2016 Заседание на Комисията по земеделие към НС на РБ с
представители на асоциации и членове на БАБ относно последни промени по
ЗСПЗЗ- за мери и пасища Преставители: Албена Симеонова, Магърдич Хулиан,
Петко Симеонов, Николай Кръстанов, Симеон Караколев, Христо Тодоров,
Милен Стоянов;
22-23.02.2016 Първи конгрес по биоземеделие, организиран от
сертифицираща организация Присъствали: членове на БАБ;
19.02.2016 Конференция Фермерските храни, организатори Екомедия и Регал,
София, х-л Балкан, зала Средец Присъствали: Стоян Симеонов, Милен
Стоянов, Албена Симеонова. Магърдич Хулиан, Ели Илиева;
26.02.2016 Ден на Биологичното земеделие, Международен Панаир, Пловдив
Представители: членове на БАБ;
01.03.2016 Среща насрочена от Министерство на труда и социалната политика
с асоциации, относно Отчет по приложение на чл.114а от КТ за 2015г, бул.
Дондуков 3. Присъствали: Албена Симеонова, Кирилка Каналиева, Маргарита
Сидерова;
20.03.2016 Среща в Българо-китайска търговско-промишлена палата за
представяне на биопродукти на български фирми на китайски партньори.
Присъствали Албена Симеонова, Милен Стоянов;
22.03.2016 Форум Фермата, х-л Новотел, Пловдив Присъствали; Христо
Бакалов, Златко Танев, Йонко Гюдженов;
25.03.2016 Дискусия за здравословните храни като стимул за иновации и
възможности за развитие на малки и средни предприятия от сектор храни, в
зала на Информационен център на ЕС, ул. Раковски 124. Присъствал Стоян
Симеонов;
29.03.2016 Среща с БАБХ относно списък с ПРЗ и обсъждане на предложения
от членове на БАБ. Присъствали: Недко Недков, Станимир Кабадаиев, Петър
Щерев, Красимир Койчев, Светослав Коев, Албена Симеонова и др.
30.03.2016 Конференция „Подпомагане на малкия и средния бизнес през
2016“, зала Плевен, Областна администрация. Представител: Пепо Петров;
31.03.2016 Работна среща на ТРГ по изготвяне на наредба за подмярка 6.3 от
ПРСР. Присъствали: Веселин Цветков, Стоян Симеонов;
13.04.2016 Заседание на Комисията по земеделие към НС на РБ относно
трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
Представители на асоциацията: Албена Симеонова, Милен Стоянов, Ели
Илиева;
14.04.2016 Заседание на Комисията по земеделие към НС на РБ относно
Законопроект за браншовите организации. Представители на асоциацията:
Албена Симеонова, Милен Стоянов;
20.04.2016 Семинар във връзка с настоящата кампания по подаване на
заявления за директни плащания и компесаторни мерки на ПРСР и по
въпроси касаещи м.4.1, м.4.2, м.6.3. Голяма зала, бул. Христо Ботев 48;
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 12.05.2016 Среща в Общинска администрация Банкя относно предложение за























договорни отношения за къщичка за предлагане на биопродукти по време на
„Майски дни на културата в града“. Присъствала Кирилка Каналиева;
17.05.2016 Работна среща в МЗХ, зала 400, Относно обсъждане на проект на
статистически въпросник от отдел Агростатистика. Присъствал Милен
Стоянов;
30.05.2016 Среща в Областна дирекция Велико Търново на тема Развитие на
съществуваща система за противоградова защита в страната. Присъствала
Петранка Гагова;
03.06.2016 Десета национална дискусия на националната кампания на в-к
Стандарт и КРИБ на тема „Планът Юнкер- нови възможности за инвестиции в
България“, София, х-л Маринела. Присъствали: УС на БАБ;
09-10.06.2016 Участие в работната група по земеделие към IFOAM EU, София,
България. Основна тема бе позицията на биологичния сектор в Европа за
следващия програмен период след 2020г. Присъстващи: Албена Симеонова,
Милен Стоянов и Борислав Сандов;
20.06.2016 Среща с
ИАНМСП във връзка включване в програми за
финансиране за изложения. Представители: Албена Симеонова, Златко Танев;
20.06.2016 Среща в ДФЗ относно проблемни казуси на членове. Присъствали:
19 члена на БАБ;
20.06.2016 Среща в МЗХ относно проблемни казуси на членове. Присъствали:
19 члена на БАБ;
22.06.2016 Заседание на Комисията по земеделие към НС на РБ относно
еднодневните трудови договори, МЗХ, Голям колегиум. Представители:
Христо Бакалов, Петко Симеонов;
05.07.2016 Пето заседание на КН на ПРСР, София, х-л Рамада Принцес.
Представители: Веселина Ралчева, Веселин Цветков, Албена Симеонова,
Петко Симеонов;
05.07.2016 Среща с представители на ЕК, Малък колегиум, МЗХ. Присъствали:
Албена Симеонова, Веселина Ралчева, Милен Стоянов;
07.07.2016 Информационен ден на тема „Еврофондове за бизнеса“,
организатор Мастер Бизнес Клуб, София, Гранд Хотел. Присъствал Милен
Стоянов;
19.07.2016 Среща, организирана от ИАНМСП с асоциации, относно
замразяване финансиране за изложения, свързани с хранително - вкусовия
сектор. Представители: Златко Танев, Ели Илиева;
21.07.2016 По инициатива на БАБ се проведе тристранна среща между МЗХ,
БАБ и всички сертифициращи организации. Участници – членове на БАБ;

Раздел „Популяризиране на дейността на БАБ“
6. Популяризиране на биоземеделието- проекти, участия в изложения,
реклама
1. Проекти
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 Септември 2015-2018 Go, Get, Eat Organic!
 Октомври 2015 Проект държавна помощ за изложения за 2015
 Март 2016 Проект държавна помощ за изложения за 2016
2. Участие в изложения, фермерски пазари, семинари
Изложения
 Изложение СПОРТ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 2015, София в НДК
щанд 32,етаж 5, НДК, гр. София, щандова площ 12
 Изложение INTERFOOD&DRINK 2015, Биозона 11-14.11.2015, ИЕЦ, гр.София,
зала 3, щандова площ от 12 бр- В6
 Изложение NPS, „Natural Products Scandinavia” 1-2 Ноември 2015, Малмьо,
Швеция, Щанд E64, Малмьо Масан (Stand E64, Malmo Massan)
 Изложение Банско Джаз фест 2016 – 6-13 август 2016 г., участници членове на
БАБ

ЦУМ

Предстоят:
 Изложение БАТА АГРО 30.08-03.09.2016, Стара Загора на летището
 Изложение Eat&Style, 03-05.Октомври 2016, Дюселдорф Германия
 Изложение Спорт и здравословен начин на живот 11-13.10.2016 , София в
 Изложение Alles Fur Den Gast, 05-09 Ноември 2016, Залцбург, Австрия
 Изложение INTERFOOD&DRINK 09-13.11.2016 , София в ИЕЦ, България
 Изложение Nordic organic food, 16-17 Ноември 2016, Малмьо, Швеция

Фермерски пазари
 Щанд на БАБ 03-10.08.2015 по време на 18-ти Джаз Фест, Банско - посетено.
Представители: Стоил Гайдарски, Ели Илиева, Албена Симеонова и др.;
 01-30.10.2015 Фермерски пазари в София - пазар Иван Вазов (07.10, 14.10,
21.10,28.10), пазар Младост (09.10, 16.10, 23.10, 30.10), пазар Римската стена (03.10,
10.10, 17.10, 24.10, 31.10), пазар Владимир Заимов (18.10.16) - посетено със щанд на
БАБ. Представители: Ели Илиева, Албена Симеонова;
 20.12.2015 Коледен Фермерски пазар от 11 часа, ул.Оборище, София,
България, площ от 10 щанда и стоки на членове, дегустация на вино. Представители: Ели
Илиева- сборен щанд на БАБ, Албена Симеонова- вино, АББФ Павлови- билки, Козле
ООД- продукти от козе мляко, Николета Дикова-вино Нерагора, Стоил Гайдарски-вино
Орбелус, Вълчовски-вино Тера Тангра, и др.;
 9-10.04.2016 Салон Био, организатор биоклуб Авиталис, София, ул. Крум
Попов- участие на БАБ с щанд. Представители: Ели Илиева, Албена Симеонова;
 28.04.2016 Фермерски великденски пазар, Русе- щанд на БАБ. Представители:
Албена Симеонова, Анна Маринова;
 27-29.05.2016 Творци на жълтите павета, София- щанд на БАБ. Присъствали:
Кирилка Каналиева, Ели Илиева, Веселина Павлова и др.;
 7-12.06.2016 Здраве от природата, Бургас- щанд на БАБ. Присъствали:
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Веселина Павлова, Албена Симеонова, Иван Мутафчиев и др.;
 04.07.2016 Фермерски пазар, Бургас- щанд на БАБ. Представители: Руска
Бонева, Мутафова, Ели Илиева, Радостин Русев, Албена Симеонова и др.;
 25.08.2016 Фермерски пазар, София, МЗХ щандова площ на БАБ, Участници –
членове на БАБ;
В момента, след спечелен търг, предстои изграждане на магазин в сградата на
МЗХ. Това ще е първият специализиран магазин за български биопродукти,
произведени от членовете на асоциацията.
Семинари, организирани от БАБ
 26-28.07.2015 Балкански Био Форум Панагюрище под егидата на IFOAM EU.
Представители: членове на БАБ;
 12.11.2015 Семинар на ТЕМА: „Предизвикателства пред биологичното
производство през новия програмен период“, зала Родопи, ИЕЦ, гр. София;
 18.12.2015 Семинар на ТЕМА: „Пазарни мерки и организации на
производители“, зала България, х-л Аугуста, Хисар - организиран от асоциацията с
експерт Слави Кралев, директор на дирекция Пазарни мерки и организация на
производители към МЗХ. Представители: членове на БАБ;
 18.12.2015 Семинар на ТЕМА: „Пазарни мерки и организации на
производители“ , зала България, х-л Аугуста, Хисар- организиран от асоциацията с
експерт Слави Кралев, директор на дирекция Пазарни мерки и организация на
производители към МЗХ. Представители: членове на БАБ;
7. Участия на БАБ в конференции и форуми организирани от други организации
 24.09.2015 Форум: Агротехнологични обучителни методологии основаващи се
на биологичното земеделие. Лимец-древна иновация 2, София, ССА на ул. Суходолска 30
- представители Ели Илиева, Албена Симеонова;
 30.10-01.11.2015 Конференция по биопроизводство в Букурещ, Румъния презентация на БАБ. Присъствали и участвали: Борислав Сандов и Милен Стоянов;
 10.12.2015, Презентация на семинар „Фермата“, х-л Верея, гр. Стара Загора,
представител: Албена Симеонова;
 25.04.2016, СА „Д.А.Ценов“ Свищов Конференция „Сближаване на науката и
бизнеса“. Участник Пепо Петров;
Реклама: статии и интервюта в печатни и електронни издания и радиостанции,
участия в телевизионни предавания, брошури и каталози и др.
Членовете на УС редовно участват в медийни събития и предавания. Изявите ни
са отразявани обстойно от всички електронни медии, вестници, списания и сайтове.
8. Търсене на пазари за членове на БАБ
- По време на изложения
- Срещи с чужди търговци
В международните изложения, в които сме участвали, се проявява интерес от
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страна на клиенти, не само при наличие на сертификат за биологично производство, но
и обезпечени количества продукт. За някои от големите ни производители това условие
е налице, но за други кооперирането е задължително.
- Срещи с търговци от страната
По време на всички изложения в България има срещи и разговори с търговци и
крайни клиенти за директни доставки в големите градове, срещи с представители на
вериги магазини.
- Запитвания за стоки и суровини по мейл на асоциацията, оферти, рекламни
материали на нови продукти:
Членовете на БАБ използват активно предоставената им възможност за директно
отправяне на запитвания по мейл-листата ( Лавендер, Крисмар, Рад Мар, Гимел,
Амитица и много други).
Раздел „Изводи и препоръки“
Уважаеми дами и господа,
Като обобщение от изнесените данни в доклада могат да се направят следните
изводи и препоръки:
Ние търпим критика, че не винаги разясняваме на членовете детайлно по
отношение на работата и дейностите, които вършим и постигнатите резултати. Нямаме и
капацитет да си направим подходяща реклама, така както правят други асоциации –
АЗПБ, НАЗ, Агроекологичните и т.н.
Истината обаче е, че през последните години ние сме написали и внесли десетки,
а може би и стотици становища - както по ПРСР и директните плащания, така и по всички
проекти за нормативни актове, както и за наболели проблеми в сектора.
За разлика от гореупоменатите асоциации, ние нямаме щатен изпълнителен
директор, нито щатни експерти, които да пишат становища. Всичко това е ставало за
сметка на времето, отделяно от това за нашия бизнес. Написали сме стотици становища,
предложения, декларации, протестни писма, отворени писма и прочие материали,
касаещи проблемите в сектора, както и работния процес по създаване на програми,
стратегии, нормативни документи и т.н. Много от становищата са писани от Веселина
Ралчева, други са писани от колеги, най-често от председателите на асоциацията
/Милен, Албена, Благовеста, Вальо Манолов/ и след това редактирани и допълвани от
останалите членове на УС или други колеги. Някои от тях са изпращани до много
институции. Имало е много случаи, в които сме се чувствали безсилни, изпращайки
писма и правейки последователни срещи с кого ли не. Давали сме пресконференции,
писали сме до Европейската комисия, писали сме отворени писма в медиите, дори
осъдихме министерството за Наредба 5 /може би сме единствената асоциация,
спечелила съдебно дело срещу МЗХ/.
В мейл-листата често сме наричани послушни, удобни и мълчаливи, което просто
не е честно.
Асоциацията си има много кусури. Могат да бъдат отправени много заслужени
упреци, най-вече по отношение на организационната работа, стриктното изпълнение на
Устава, процедурите, взимане и проследяване на решения, водене на отчетност,
събиране на членски внос и т.н. Много от нещата се правят стихийно, без да се обсъждат
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и обмислят достатъчно задълбочено и в широк кръг от членовете ни. Всичко това трябва
постепенно да преодоляваме, натрупвайки опит и капацитет.
Но по отношение на остротата в защитата на интересите на нашите членове и на
авторитета, който сме си завоювали както в българските институции, така и в
европейските, не приемаме упреци. Извоювали сме много неща, борили сме се за
каузи, които изглеждат предварително изгубени и сме успявали. Много пъти не сме
успявали /особено при зам. - министър Явор Гечев - там нямаше никаква възможност за
пробив/, но сме направили всичко по силите си. И ако попитате другите асоциации - те
наистина ни смятат за най-успешни лобисти и често ни дават за пример. Всичко това
минава и през поддържане на добри отношения с МЗХ и ДФЗ, от една страна, и в същото
време - през много ясно заявяване позиции и посочване на проблеми, когато е
необходимо - чрез пресконференции, медийно отразяване, сезиране на повисшестоящи органи, ЕК, съд.
Колеги,
Ако сами рушим авторитета си и хабим енергията си в лични нападки и спорове,
няма как да постигнем успех. В крайна сметка никой от УС не е на щат и в този смисъл не
може да му се поставят задачи да пише становища, да ходи по срещи, комисии,
комитети и т.н. Всичко се прави доброволно и безвъзмездно и никой не е ходил да
защитава само личните си интереси. Напротив, много често именно хората от УС остават
с нерешени проблеми.
Нека си пожелаем да сме здрави и продължим да работим със същия устрем за
защита на интересите на членовете ни и на българското биопроизводство.
Благодарим на всички членове на БАБ за участието им в дейността на
организацията, както и на членовете на УС за вложените усилия за осъществяване на
целите на асоциацията през отчетния период.
26.08.2016
гр. София
УС на БАБ
Албена Симеонова –
председател
Веселина Ралчева – член
Веселин Цветков – член
Милен Стоянов – член
Христо Бакалов – член
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