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ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 

 

Д О К Л А Д  

от Марина Бракалова – заместник-министър на земеделието и храните 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 

28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки 

за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 16 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в система на Министерството на земеделието и храните, внасям за 

одобряване проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. 

за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на 

пазара в сектора на зеленчуците и плодовете.  

Европейската комисия издаде Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 от 29 

септември 2014 година за определяне на допълнителни временни извънредни мерки 

за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци. 

Делегираният акт урежда мерки за подпомагане на производителите на домати, 

моркови, пипер, краставици, ябълки, круши, сливи, десертно грозде, киви, 

портокали, клементини, мандарини, зеле, карфиол, гъби и меки плодове. И в новия 

регламент условието за подпомагане на признати организации на производители 

(ОП) и на  производителите, които не са членове на ОП остават същите, както в 

Регламент 932/2014. Общият финансов ресурс по новата схема е в размер на 165 

милиона евро. За 12 държави членки са предвидени конкретни количества продукти 

допустими за подпомагане, определени на база износът за Русия през последните 

три години, през периода 1 август – 31 декември. За количества до 3 000 тона от 



един или повече от допустимите продукти може да приложи предвидените мерки 

всяка от останалите държави членки, включително България. Мерките могат да се 

прилагат до 31.12.2014 г. или до достигане да допустимите за подпомагане 

количества продукти.  

В България, за осигуряване на своевременното прилагане на Делегиран 

регламент (ЕС) № 1031/2014, от 20 октомври влезе в сила Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане 

на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците 

и плодовете. Предвижда се в страната ни да бъде прилагана само мярката 

„изтегляне от пазара” за безплатно предоставяне на плодове и зеленчуци на 

благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски 

лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода. 

Отразено е ясното становище, че не е обществено оправдано унищожаването или 

използването за храна на животни на годни за пазара продукти, особено при 

нуждата от храни в бедстващите райони на страната.  В наредбата е предвидено да 

се открие нов прием на искания за изтегляне от пазара за безвъзмездно 

предоставяне, тъй като регламента урежда нова мярка за подпомагане на 

производителите на зеленчуци и плодове, която не е продължение на мярката 

уредена с Регламент 932/2014. Наредбата предвижда приемът на искания за 

изтегляне от пазара да бъде прекратен при достигане на определения на страната 

лимит от 3 000 тона. По отношение на проверките на изтеглянето от пазара, както и 

за подаването на заявки за плащане, определянето на размера на подпомагането и 

неговото изплащане, се прилагат действащите правила на Наредба № 6.  

При прилагането на мярката „изтегляне от пазара” за безплатно предоставяне 

на плодове и зеленчуци, като основен проблем беше идентифицирана нуждата от 

допълнителни транспортни разходи за превоз на изтегляните от пазара зеленчуци и 

плодове от стопанството на производителя до получаващата помощта организация. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията дава възможност за 

възстановяване на транспортни разходи при изтегляне от пазара за безплатно 

разпространение, които са доказани с подкрепящи документи. Транспортните 

разходи се възстановяват на този, който ги е направил, като това може да бъде 

земеделският производител, получаващата продуктите организация или нает 

превозвач.   

За да бъде приложена тази възможност Наредба № 6 се допълва с текстове, 

които уреждат нейното прилагане. Лицата, които са превозили одобрени за 

изтегляне от пазара зеленчуци и плодове от стопанството на производителя до 

приемащата организация, могат да подадат в Разплащателната агенция заявки за 

плащане на направените транспортни разходи. Към заявките трябва да приложат 



документи, доказващи превозът на продуктите (товарителница или пътен лист и 

фактура) и документите доказващи получаването на продуктите, с които да бъдат 

установени обстоятелствата, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 

543/2011. На Разплащателната агенция се възлага да възстанови действително 

направените транспортни разходи, в съответствие с установените разстояния, на 

които са превозени продуктите и съобразно максималните транспортни разходи, 

посочени в Приложение ХІІ на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011. 

Проектът на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

Проектът не е свързан с транспониране в националното законодателство на 

актове на ЕС, поради което не е приложена таблица за съответствие с европейското 

право. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е 

публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.39 от Закона за прилагане на 

общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 

предлагам да издадете Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. 

за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на 

пазара в сектора на зеленчуците и плодовете. 

 

С уважение, 

МАРИНА БРАКАЛОВА 

Заместник-министър  

 

 



НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 28 АВГУСТ 2014 

Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ 

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЗАРА В СЕКТОРА 

НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ 

(Обн. ДВ. бр.73 от 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 2014г.) 
 

 § 1. В чл.15 се създава нова ал.6 и се създава ал. 7: 

„(6) Лицата, които са превозили одобрени за изтегляне от пазара зеленчуци и 

плодове от стопанството на производителя до организацията по чл.9, могат да подадат 

заявки за плащане на направените транспортни разходи. Заявките за плащане се подават 

по реда на чл.11 и към тях се прилагат документи, доказващи превозът на продуктите 

(товарителница или пътен лист и фактура), както и документите по чл.9, ал.3, които 

включват най-малко: 

1. наименованията на организацията по чл.9;  

2. количествата от продуктите;  

3. приемането от страна на организацията по чл.9; 

4. използваните транспортни средства и  

5. разстоянието между мястото на изтегляне и мястото на доставка. 

(7) Разплащателната агенция възстановява действително направените транспортни 

разходи по ал.7, в съответствие с разстоянието по ал.6, т.5 и с максималните транспортни 

разходи, посочени в Приложение ХІІ на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на 

Комисията, в срока по чл.14.”. 

 

§ 2. Досегашната ал.6 става ал.8 и след думите „които са одобрени за подпомагане” 

се добавя „и за разстоянията по чл.6, т.5”. 

 

 § 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник". 

 

МИНИСТЪР: 

 

ВАСИЛ ГРУДЕВ 


