
 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
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Д О К Л А Д 

 

от Десислава Танева - министър на земеделието и храните 

 

 

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация 

на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.   

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

  

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 

Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския 

съюз.   



 

От началото на 2007 год. България прилага мерките включени в Общата 

организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в ЕС. Адекватната законова 

рамка, която да обслужва практиката по прилагане на ООП на ЕС в страната, беше 

създадена с приемането на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз. 

Със ЗПООПЗПЕС се урежда провежданата от министъра на земеделието и храните 

политика на качество, съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 

г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за 

отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.).  Съгласно  

разпоредбите на чл. 18 контролът за спазване правилата на биологичното производство 

се осъществява от контролиращи лица. Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 5 

разрешителните дадени на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните 

са със срок на валидност до изтичането на срока на сертификата за акредитация. За 

получаване на ново разрешение местните лица и лицата със седалище в държава-

членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието и 

храните нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за 

акредитация на държавата-членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на 

лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN 45 011, 

съответно ISO/IEC Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012. Практиката показва, че 

сертификатът за акредитация се издава в последните дни преди изтичането на 

предходния. Изпълнението на процедурата се застрашава, което от своя страна води до 

риск от период на прекъсване между сроковете на разрешенията. Това пък от своя 

страна води до прекъсване на системата на контрол на операторите. Посочените 

обстоятелства налагат да се въведе система за издаване на временни разрешения, до 

издаването на ново разрешение на контролиращия орган, с максимален срок до 6 

месеца. 

Необходимо е да се прецизира уредбата на отнемането на разрешителни, дадени 

на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните в случай на 

констатирани нарушения и/или нередности в осъществявания от тях контрол, както и да 

бъдат предвидени възможности за налагане на санкции в случай на такива нарушения и 

нередности. Важно е да се създаде надеждна система за уведомяване на всички 

оператори, с които има сключен договор за контрол и сертификация, при  изтичане 

срока на разрешението или при неговото отнемане. 

  В действащия закон липсва разпоредба, която да урежда контрола при внос на 

биологично произведени продукти и да определя компетентните контролни органи. При 



това трябва да се вземат предвид функциите на Българска агенция по безопасност на 

храните по осъществяване контрол на граничните пунктове и обстоятелството, че при 

вноса на биологично вино държавният контролен орган в лозаро-винарския сектор е 

Изпълнителната агенция по лозата и виното. 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) 

№922/72, (ЕИО) №234/79, (ЕО) №1037/2001 и (ЕО) №1234/2007, са нужни промени в 

закона, за да се създадат законови условия за прекратяване действието на квотната 

система за краве мляко на 31 март 2015 г. и същевременно да се запазят някои от 

разпоредбите до 31 март 2016 г., за да може да се осъществи контролът и докладването 

в Европейската комисия на изпълнението на националната млечна квота за квотния 

период 2014/2015 г. Необходимо е да се приложат новите разпоредби на Регламент 

(ЕС) №1308/2013 по отношение сектора на млякото след приключване на квотната 

система, както и да се направят някои промени в текстовете за договорните отношения 

в сектора на млякото и млечните продукти за обезпечаване правилното прилагане на 

законодателството на ЕС, като се идентифицират първите изкупвачи на сурово мляко, 

чрез въвеждане на облекчен регистрационен  режим. В сектор „Месо” са необходими 

промени, с които да се намали административната и финансова тежест върху бизнеса, 

без да се нарушава правото на Европейския съюз.  

Приемането на новия закон ще бъде нормативна основа за развитие на 

биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на политиката през 

програмния период 2014-2020 г. Премахва се рискът от период на прекъсване на 

системата на контрол на биологичното производство  и подобряване на официалния 

контрол при внос на биологични продукти. Регулира се прекратяването на квотната 

система за краве мляко от 1 април 2015 г. и обезпечаване на правилен контрол и 

отчетност в рамките на 12 месеца след нейното прекратяване. Създават се условия за 

правилно прилагане на договорните отношения в сектора на млякото и за прилагане на 

новите изисквания за събиране и докладване на информация в Европейската комисия в 

сектора на млякото и млечните продукти. Намалява се тежестта върху бизнеса при 

прилагането на Общата организация на пазара в сектор „Месо”.  

Предложените изменения и допълнения на ЗПООПЗПЕС са в изпълнение на 

приоритети „Развитие на биологичното земеделие“ и „Подобряване на 

конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране 

в селскостопанската и хранителната верига“ от Програмата за управление на 

проевропейското реформаторско правителство.  

От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане 

на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се 

очаква чрез развитие и приоритизиране на биологичното земеделие да се постигнат 



някои от целите на Програмата на правителството за европейско развитие на България, 

свързани с развитие на земеделието като основен фактор за общо икономическо 

развитие на страната. Друг очакван резултат е запазването на положителните 

тенденции, свързани с увеличаване на броя на операторите и размера на площите, 

включени в системата на контрол на биологичното земеделие, както и нарастване на 

видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и 

селскостопански животни. Признатите от министъра на земеделието и храните 

организации на производители, асоциации на организации на производители и 

междубраншови организации в сектора на млякото ще подпомагат индивидуалните 

производители при водене на преговорите за реализация на произведеното мляко. 

Очаква се повишаване на прозрачността при участниците в пазара на млякото и на 

договорните отношения. Друг важен резултат от приемането на законопроекта е 

намаляване на тежестта върху бизнеса при прилагане на общата организация на пазара 

на месо.  

Към проекта на Решение на Министерския съвет е приложена финансова 

обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

С проекта на решение не се въвеждат норми на европейското право, поради 

което не е необходимо да бъде изготвена таблица за съответствието с правото на 

Европейския съюз.  

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

изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз и мотивите към законопроекта са 

публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на 

Портала за обществени консултации за срок от 14 дни.  

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е съгласуван в 

съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и 

предложения са отразени. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и неговата администрация, предлагам Министерският 



съвет да приеме приложения проект на Решение за одобряване на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз. 

 

 

С уважение, 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър 

 



 

 
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

 

Проект 

Р Е Ш Е Н И Е   № .................. 

от ...................... 2015 година 

 

ЗА одобряване на законопроект 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз. 

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1. 

3. Министърът на земеделието и храните да представи законопроекта по т. 1 в 

Народното събрание.  

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

  ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, МЗХ: 

       МАГДАЛЕНА ДАКОВА 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg
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М О Т И В И  

към Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 

 

От началото на 2007 год. България прилага мерките включени в Общата 

организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в ЕС. Адекватната законова 

рамка, която да обслужва практиката по прилагане на ООП на ЕС в страната, беше 

създадена с приемането на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз. Общата организация на пазарите на 

земеделски продукти в ЕС е уредена с регламенти на Европейския съвет и 

Европейската комисия, които се прилагат пряко. Затова със закона се определят 

националните структури, които ще прилагат мерките включени в Общата организация 

на пазара на земеделски продукти и се очертава тяхната компетентност. Законът 

урежда и някои процедури, които регламентите на ЕС предвиждат да бъдат определени 

на национално ниво. Той създава правно основание за издаването на наредби по 

мерките включени в ООП. Това позволява бързо да се създадат условия за прилагането 

на всеки регламент, включително на новоприетите регламенти. Със Закона за 

прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския 

съюз се създаде необходимия административен капацитет и правила за прилагане на 

пазарните мерки включени в ООП на ЕС. 

Със ЗПООПЗПЕС се урежда провежданата от министъра на земеделието и 

храните политика на качество, съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 

юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични 

продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.).  В 

Раздел II, Политика на качество, от чл.16 до чл.23 от ЗПООПЗПЕС са разписани реда и 

дейностите по провежданата политика на качество. Съгласно  разпоредбите на чл. 18 от 

ЗПООПЗПЕС контролът за спазване правилата на биологичното производство се 

осъществява от контролиращи лица. Контролиращите лица са местни и чуждестранни 

лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - 

членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, които са получили разрешение от министъра на 

земеделието и храните. Министърът на земеделието и храните или оправомощени от 

него лица осъществяват надзор върху контролиращите лица.  Компетентният орган, 

делегиращ контролни задачи на контролните органи, получили разрешение да 
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осъществяват контрол за спазване правилата на биологичното производство 

осъществява годишни надзорни проверки. 

Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС, разрешителните дадени 

на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните са със срок на валидност 

до изтичането на срока на сертификата за акредитация. За получаване на ново 

разрешение местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския 

съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, подават в Министерството на земеделието и храните нотариално 

заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - 

членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се 

удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC 

Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012. Практиката показва, че сертификатът за 

акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", 

съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на 

държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се 

издава в последните дни преди изтичането на предходния. Изпълнението на 

процедурата се застрашава, което от своя страна води до риск от период на прекъсване 

между сроковете на разрешенията. Това пък от своя страна води до прекъсване на 

системата на контрол на операторите. Посочените обстоятелства налагат да се въведе 

система за издаване на временни разрешения, до издаването на ново разрешение на 

контролиращия орган, с максимален срок до 6 месеца. 

Необходимо е да се прецизира уредбата на отнемането на разрешителни дадени 

на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните, в случай на 

констатирани нарушения и/или нередности в осъществявания от тях контрол, както и 

да бъдат предвидени възможности за налагане на санкции в случай на такива 

нарушения и нередности. Важно е да се създаде надеждна система за уведомяване на 

всички оператори, с които има сключен договор за контрол и сертификация, при  

изтичане срока на разрешението или при неговото отнемане. 

  В действащия закон липсва разпоредба, която да урежда контрола при внос на 

биологично произведени продукти и да определя компетентните контролни органи. 

При това трябва да се вземат предвид функциите на Българска агенция по безопасност 

на храните по осъществяване контрол на граничните пунктове и обстоятелството, че 
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при вноса на биологично вино държавният контролен орган в лозаро-винарския сектор 

е Изпълнителна агенция по лозата и виното. 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти 

(ЕИО) №922/72, (ЕИО) №234/79, (ЕО) №1037/2001 и (ЕО) №1234/2007, са нужни 

промени в закона, за да се създадат законови условия за прекратяване действието на 

квотната система за краве мляко на 31 март 2015 г. и същевременно да се запазят някои 

от разпоредбите до 31 март 2016 г., за да може да се осъществи контролът и 

докладването в Европейската комисия на изпълнението на националната млечна квота 

за квотния период 2014/2015 г. Необходимо е да се приложат новите разпоредби на 

Регламент (ЕС) №1308/2013 г. по отношение сектора на млякото след приключване на 

квотната система, както и да се направят някои промени в текстовете за договорните 

отношения в сектора на млякото и млечните продукти за обезпечаване правилното 

прилагане на законодателството на ЕС, като се идентифицират първите изкупвачи на 

сурово мляко чрез въвеждане на облекчен регистрационен  режим.  

В сектор „Месо” се правят промени, с които се намалява административната и 

финансова тежест върху бизнеса, без да се нарушава правото на Европейския съюз. 

Отпада задължението на класификаторите, които не са практикували класификация на 

кланични трупове в продължение на една година да преминават опреснителен курс и 

при неявяване свидетелството за класификация да се отнема. 

 Основните причини, които налагат приемането на изменения в Закона за 

прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския 

съюз са: 

1. При издаване на разрешения и провеждането на надзорни проверки на 

контролиращите лица, както и при вноса на биологични продукти, възникват редица 

проблеми, за решаването на които се налагат промени в сега действащия ЗПООПЗПЕС. 

2. Необходимост от правна уредба за приключване на квотната система за краве 

мляко, чрез незабавно отменяне на някои разпоредби и отменяне на други разпоредби 

от 1 април 2016 г.  

3. Необходимост от идентифициране на първите изкупвачи на сурово мляко, за 

прилагане на правилата за договорните отношения в сектора на млякото и на новите 

изисквания за докладване на информация в Европейската комисия за състоянието на 

пазара на млякото.  
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4. Необходимост от намаляване на административната и финансова тежест 

върху бизнеса в сектор „Месо”.  

5. Необходимост от промяна и прецизиране на административните наказания, 

налагани на субектите по  договорните отношения в сектора на млякото. 

Приемането на новия закон ще бъде нормативна основа за постигане на 

следните цели: 

 Развитие на биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на 

политиката на Министерство на земеделието и храните, през програмния период 

2014-2020 г. 

 Биологичното земеделие да допринесе за устойчивото управление на 

природните ресурси, спазването на високи стандарти за качество и безопасност 

на храните и хуманното отношение към животните, както и за развитието на 

жизнеспособни селски райони. 

 Премахване на риска от период на прекъсване на системата на контрол на 

биологичното производство  и подобряване на официалния контрол при внос на 

биологични продукти. 

 Прекратяване на квотната система за краве мляко от 1 април 2015 г. и 

обезпечаване на правилен контрол и отчетност в рамките на 12 месеца след 

нейното прекратяване. 

 Създаване на условия за правилно прилагане на договорните отношения в 

сектора на млякото и за прилагане на новите изисквания за събиране и 

докладване на информация в Европейската комисия в сектора на млякото и 

млечните продукти.  

 По-пълно отчитане от производителите на сигналите за пазара на мляко.  

  Намаляване на тежестта върху бизнеса при прилагането на Общата организация 

на пазара в сектор „Месо”.  

 Въвеждане на правила за спазване на изискванията на Регламент (ЕО) 

№1308/2013 г. и прилагащите го регламенти. 

 

В Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски 

продукти на Европейския съюз са предвидени следните по-важни изменения и 

допълнения: 

В Раздел II на Глава четвърта се създава правна уредба на издаването на 

временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство. 

Определени са условията за издаване, обхвата и срока на временните разрешения и са 
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регламентирани процедурите за тяхното издаване на лица от и извън Европейския съюз 

и Европейското икономическо пространство. Прецизирани са процедурите за издаване 

на постоянни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното 

производство. Предвидено е отнемане на разрешителните на контролиращите лица в 

случай на констатирани нарушения и/или нередности в осъществявания от тях контрол 

и са предвидени възможности за налагане на санкции. Регламентирани са правила за 

уведомяване на операторите, с които има сключен договор за контрол и сертификация, 

при  изтичане на срока или отнемане на разрешението на контролния орган. Уреден е 

официалният контрол при внос на биологично произведени продукти и храни. 

 Друга част от промените са в Раздел ІІ,  Раздел ІІа и Раздел ІV на Глава пета и 

са свързани с организацията на пазара на мляко и месо.  Във връзка с прекратяването на 

квотната система за краве мляко се отменят част от разпоредбите, а за друга част е 

предвидено да отпаднат от 1 април 2016 г., което ще позволи да бъдат приключени 

възникналите правоотношения през последната квотна година. Въвежда се облекчен 

регистрационен режим за първите изкупвачи на сурово мляко във връзка с прилагането 

на договорните отношения и новите изисквания за събиране и докладване на 

Европейската комисия на информация за състоянието на пазара на млякото. 

Актуализирани са препратките към европейското право, във връзка с отмяната на 

Регламент (ЕО) №1234/2007 г. с Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. С промените в Раздел 

ІV се намалява тежестта върху бизнеса при прилагане на общата организация на пазара 

в сектор „Месо”. Изменения са направени и в Глава осма на закона, като са 

прецизирани съществуващите административно-наказателни разпоредби, а други се 

отменят от 1 април 2016 г. във връзка с приключването на квотната система за краве 

мляко.  

 От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на 

общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се 

очакват следните по-важни резултати: 

1. Чрез развитие и приоритизиране на биологичното земеделие да се постигнат 

някои от целите на Програмата на правителството за европейско развитие на България, 

свързани с развитие на земеделието като основен фактор за общо икономическо 

развитие на страната.  

2. Запазване на положителните тенденции, свързани с увеличаване на броя на 

операторите и размера на площите, включени в системата на контрол на биологичното 

земеделие, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по 

биологичен начин култури и селскостопански животни.   
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3. Признаване на организации на производители, асоциации на организации на 

производители и междубраншови организации в сектора на млякото, които подпомагат 

индивидуалните производители при водене на преговорите за реализация на 

произведеното мляко. 

 4. Повишаване на прозрачността при участниците в пазара на млякото и на 

договорните отношения. 

5. Намаляване на тежестта върху бизнеса при прилагане на общата организация 

на пазара на месо.  

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

 

 

 



 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 

2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.) 

§ 1. В чл. 16, ал. 4 думите „биологично земеделие“ се заменят с „биологично 

производство“. 

§ 2. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова т. 7: 

„7. издаване на временни разрешения за контрол за спазване правилата на 

биологичното производство;“. 

2.  Досегашната т. 7 става т. 8. 

§ 3. Създава се чл.18а: 

„Чл. 18а. (1) При изтичане срока на разрешението по чл. 21, ал. 5, министърът на 

земеделието и храните може да издаде временно разрешение за извършване на контрол за 

спазване правилата на биологично производство на контролиращи лица, които са в процес 

на преакредитация съгласно изискванията на стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 

65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012. 

 (2) Временното разрешение по ал. 1 има същия обхват, като разрешението, чиито 

срок е изтекъл. 

 (3) Временното разрешение се издава за срок до датата на издаване на ново 

разрешение по чл. 21, ал. 3, но не по-дълъг от 6 месеца. 



(4) При отказ за издаване на акредитация съгласно изискванията на стандарт ЕN 45 

011, съответно ISO/IEC Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012, временното разрешение се 

прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните. 

 (5) Временното разрешение не се издава на контролиращи лица, които не са 

изпълнили изискванията на чл. 23.“ 

§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или ЕN ISO/IEC 17065:2012“. 

2. В ал. 3: 

а) точка 1 се изменя така: 

„1. процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава 

да прилага при упражняване на контрола, и гаранции за неговата обективност, съгласно 

изискванията на европейското и националното законодателство;“ 

б) в т. 2 след думите „договор с“ се добавя „акредитирана/акредитирани“. 

в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя „необходимо за изпълнение на 

контролните дейности“; 

г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя „доказателства“. 

 § 5. Създава се чл. 19а: 

„Чл. 19а. (1) За получаване на временното разрешение по чл. 18а, ал. 1 местните 

лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават 

заявление в Министерството на земеделието и храните. Заявлението съдържа данни за 

правната форма на лицето: търговска или съдебна регистрация, единен идентификационен 

код или код по БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в 

Република България и предмет на дейност. 

 (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага нотариално заверено копие на документ, 

издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа 

за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, удостоверявяащ, че: 



1.  контролиращото лице, е в процес на преакредитация, съгласно изискванията на 

стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012; 

2. новия сертификат ще бъде издаден със същия или разширен обхват. 

 (3) Документите по ал. 1 и 2 се подават в Министерството на земеделието и храните 

не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на разрешението по чл. 21, ал. 5. 

 (4) Документи, които са на чужд език, се придружават от легализиран превод на 

български език.” 

§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3, т. 3 след думите „Guide 65“ се добавя „или ЕN ISO/IEC 17065:2012“. 

2. В ал. 4: 

а) точка 1 се изменя така: 

„1. процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава 

да прилага и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на европейското 

право и националното законодателство;“.; 

б) в т. 2 след думите „договор с“ се добавя „акредитирана/акредитирани“; 

в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя „необходимо за изпълнение на 

контролните дейности“; 

г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя „доказателства за“. 

§ 7. Създава се чл. 20а: 

„Чл. 20а. (1) За получаване на временно разрешение по чл. 18а, ал. 1 

чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското 

икономическо пространство подават заявление в Министерството на земеделието и 

храните. Заявлението се подава чрез клон на чуждестранното лице в България, вписан по 

реда на чл. 17а от Търговския закон. 

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа данни за правния статус на чуждестранното лице - 

правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на 



дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако действащото в 

съответната държава законодателство изисква такава, данни за вписваният клон и адреса 

му в страната.  

(3) Към заявлението се прилага нотариално заверено копие на документ, издаден от 

орган на акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно 

признаване към Международния акредитационен форум, който удостоверява, че: 

1.  контролиращото лице е в процес на преакредитация, съгласно изискванията на 

стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012; 

2. новия сертификат ще бъде издаден със същия или разширен обхват. 

 (4) Документите по ал. 1 и 2 се подават в Министерството на земеделието и храните 

не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на разрешението по чл. 21, ал. 5. 

(5) Документи, които са на чужд език се придружават от легализиран превод на 

български език.“ 

 § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато при проверката се установят непълноти и/или несъответствия, 

длъжностните лица по ал. 1 в 14-дневен срок уведомяват писмено заявителя и му дават 

указания за отстраняването им. Ако длъжностните лица се нуждаят от допълнителна 

информация, необходима за уточняване и проверка на обстоятелствата по чл. 19 и чл. 20, 

могат да изискват становища от други институции. “. 

2. В ал. 5 се създава второ изречение: „Разрешението може да се прехвърля на трето 

лице, което отговаря на изискванията на чл. 19 или  20.” 

§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3, т. 5 след думите „ чл. 23“ се добавя „ал. 1“. 

2. Създава се нова ал. 4: 

„(4) След отнемането на разрешението или изтичане на срока му, контролиращите 

лица, за които се установи, че не са изпълнили изискванията по ал. 1 и/или 3, нямат право 



да кандидатстват за издаване на разрешение за извършване на контролна дейност по 

спазване правилата на биологичното производство за период три години.” 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

„(5) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и храните по ал. 2 и 3 се 

обнародват в „Държавен вестник”.“ 

§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:  

а) в т. 2 накрая се добавя „в указаните от него срокове“; 

б)  създават се т. 10 и 11: 

 „10. извършват незабавно цялостни проверки, предприемат необходимите действия 

и предоставят събраната информация на надзорния орган, в определените от него срокове, 

във връзка с нередности или нарушения от страна на оператори, с които имат сключени 

договори по чл. 18, ал. 3; 

11. уведомяват всички оператори, с които има сключен договор за контрол и 

сертификация, за  изтичане срока на разрешението по чл.21, ал.3, в срок до 30 дни преди 

неговото изтичане; копия на изпратените уведомителни писма се изпращат и в 

Министерството на земеделието и храните.“ 

2. Създават се ал. 2 и 3: 

„(2) Когато в Министерството на земеделието и храните не бъдат получени копия 

от изпратени уведомителни писма по ал.1, т. 11, компетентните служители предприемат 

необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото 

лице има сключени договори за контрол и сертификация, за изтичане срока на 

разрешението по чл. 21, ал. 3, в срок не по-малък от 15 дни преди датата на неговото 

изтичане. 

 (3) Във всички случаи на отнемане на разрешението по чл. 21, ал. 3 или 

прекратяване по чл. 18а, Министерството на земеделието и храните предприема незабавно 

необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото 

лице има сключен договор за контрол и сертификация.“. 

 § 11. В глава четвърта, раздел ІІ се създава  чл. 25в:  



„Чл. 25в. Официалният контрол при внос на биологично произведени продукти и 

храни в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 се осъществява от Българската агенция по 

безопасност на храните. В случаите на внос на биологично вино, контрола се осъществява 

въз основа на становище от Изпълнителна агенция по лозата и виното.“ 

§ 12. Член 48 се отменя. 

§ 13. Член 49 се изменя така: 

„Чл. 49. По време на действието на квотната система кравето мляко се изкупува от 

одобрени от министъра на земеделието и храните изкупвачи.“.  

§ 14. Член 50 се отменя. 

§ 15. Член 51 се отменя. 

§ 16. Член 52 се отменя. 

§ 17. Членове 53, 54 и 55 се отменят. 

§ 18. В чл. 55а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думите „чл. 123, параграф 4, чл. 126а и 126б от Регламент (ЕО) № 

1234/2007“ се заменят с „глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на 

пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 

№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), 

наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.“.“ 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Организациите на производители и асоциациите на организации на 

производители на мляко и млечни продукти, признати по ал. 1, могат при условията, 

определени в чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в наредбата по чл. 55в, да сключват 

договори с първи изкупвачи за доставка на сурово мляко от свое име или от името на 

членуващите в тях производители на мляко за цялата им продукция или за част от нея.“. 

§ 19. В чл. 55б се правят следните изменения и допълнения: 
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1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Суровото мляко от производител се доставя и купува на територията на 

страната въз основа на сключен договор за доставка с първи изкупвач. Договорът за 

доставка се сключва в писмена форма.“ 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешени директни 

продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози-майки и до 9 

овце-майки.“. 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) Договорите по ал. 1 се сключват по реда и съдържат най-малко клаузите  по чл. 

148, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Недействителни са допълнителни 

споразумения, с които се отменят някои от задължителните клаузи.“. 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „производител и“ се добавя 

„първи“. 

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

6. Досегашната ал. 5 става ал.  6 и в нея думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 - 5“. 

§ 20. В чл. 55в, т. 1 думите „съгласно чл. 123, параграф 4, чл. 126а и 126б от 

Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават. 

§ 21. В глава пета се създава раздел II„в“ с чл. 55д и 55е: 

„Раздел II„в“ 

Първи изкупвачи на мляко 

Чл.55д. (1) Суровото краве, овче, козе и биволско мляко се изкупува от първи 

изкупвачи - физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския 

закон и чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, и/или 

използват при изкупуването специализирани транспортни средства, регистрирани по реда 

на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.  



 (2) Суровото мляко по ал. 1 може да се изкупува и от първи изкупвачи от други 

държави-членки на Европейския съюз, по смисъла на чл. 151 от Регламент (ЕС) № 

1308/2013. 

 (3) Лицата по ал. 1 подават в Министерството на земеделието и храните заявление 

за регистрация по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Заявлението 

се подава в 30-дневен срок от регистрацията на лицето по чл. 12 от Закона за храните или 

от регистрацията на транспортните средства по чл. 246 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

(4) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен 

електронен регистър на първите изкупвачи на сурово мляко по ал. 1, който се публикува на 

интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.  

(5) Одобрените изкупвачи, регистрирани по чл. 53, се вписват служебно в регистъра 

по ал. 4. 

(6) Министърът на земеделието и храните урежда реда за регистрация и водене на 

регистъра на първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечните декларации 

от първите изкупвачи за общото количество изкупено сурово краве мляко с наредбата по 

чл. 55в. 

Чл. 55е. Първите изкупвачи по чл. 55д, ал. 1 са длъжни да: 

1. сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите, включително 

от други държави-членки на Европейския съюз, по реда и при условията на чл. 55б; 

2. издават документ за всяка доставка на всеки производител; 

3. подават месечни декларации в Министерството на земеделието и храните за 

общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори регистрирани съгласно 

наредбата по чл. 55в; 

4. съдействат на компетентния орган при извършването на проверки на сключените 

договори за изкупуване на сурово мляко от производителите.“ 

§ 22. В чл. 58а ал. 5 се изменя така: 
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„(5) В Министерството на земеделието и храните се поддържа база данни на 

кланиците, извършващи задължителна класификация, която се актуализира ежегодно въз 

основа на броя на кланетата през предходната календарна година.”. 

§ 23. В чл. 58б се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 изречение трето се заличава. 

2. Алинея 3 се изменя така:  

„(3) Таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за 

класификатори на кланични трупове се определят с тарифа, одобрена от Министерския 

съвет.” 

3. В ал. 4: 

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „ Свидетелството по ал. 1 е безсрочно, като 

може да бъде отнето от контролните органи по чл. 58г, ал. 1, при условията и  реда на 

наредбата по ал. 6, в случаите на:”; 

б) в т. 4 думите „и неучастие в опреснителни курсове“ се заличават. 

4. Алинея 7 се изменя така: 

„(7) В Министерството на земеделието и храните се поддържа база данни на 

класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине 

и овце, в която се отразяват издадените и отнети свидетелства.” 

§ 24. В чл. 58в, ал. 3 думите „след подписване от производителя или доставчика, 

който получава срещу подпис екземпляр от него“ се заменят с „което предоставя 

екземпляр от него на производителя, доставил животните“. 

§ 25.  В чл. 63, ал. 1 след думите „по чл. 4, ал. 1“ се добавя „и по чл. 55е, т. 3“. 

§ 26. Членове 69, 70, 71, 71а, 71б и 72 се отменят. 

§ 27. Член 72а се изменя така: 

„Чл. 72а. (1) Който изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от 

производител без регистрация като първи изкупвач и/или без регистриран по реда на чл. 



55б, ал. 5 писмен договор, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се наказва с глоба или с 

имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.  

(2) Производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор с регистриран 

първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена 

санкция от 500 до 2000 лв. Не се наказва производител на сурово мляко, който е подал 

сигнал до компетентен орган за доставка на мляко на изкупвач без сключен договор или за 

доставки на мляко след изтичане на последния сключен с изкупвача договор.” 

§ 28. В чл. 74, ал. 3 думите „чл. 69 – 72б“ се заменят с „чл. 72а и 72б“. 

§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 

1. Точка 5 се изменя така: 

„5. „Доставка” е всяка продажба на непреработено мляко, произведено в 

стопанството на производителя, на първи изкупвач.” 

2. Точки 8, 11, 12 и 13 се отменят. 

3. Точка 22 се отменя. 

Заключителна разпоредба 

 

 § 30. Параграфи 12, 15, 17, 26, 28 и 29, т. 2 влизат в сила от 1 април 2016 г. 
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