
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните 

изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на 

защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер 

(обн., ДВ. бр. 39 от 2011 г., изм. и доп., бр. 69 от 2014 г.) 

 

        

§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения: 

            1. В ал. 1 накрая се добавя „както и върху употребата на наименования с 

временна национална защита“. 

            2. В ал. 2 накрая се добавя „както и на земеделски продукти и храни с 

наименования с временна национална защита“. 

 

           § 2. Създава се чл. 2а: 

„Чл. 2а (1) Правната закрила на наименование с временна национална защита се 

предоставя чрез вписване в базата данни на производителите на съответния продукт, 

която се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните. 

(2) Българските производители на земеделски продукти или храни имат право да 

ползват наименованието, на което е предоставена временна национална защита, когато: 

1. са вписани в базата данни по ал. 1; 

2. земеделският продукт или храната съответства на спецификацията; 

3. имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрената 

спецификация с контролиращо лице, получило разрешение по чл. 18, ал. 1 от 

ЗПООПЗПЕС. 

(3) При употребата на наименования с временна национална защита не могат да 

се добавят думите „защитено наименование за произход“ или „защитено географско 

указание“, както и съответния символ и абревиатура съгласно  Регламент (ЕС) № 

1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите 

за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 

г.) (Регламент (ЕС) № 1151/2012).“. 

 

§ 3. В наименованието на Глава втора накрая се добавя „и наименования с 

временна национална защита“. 

 

§ 4. В чл. 3, ал. 1 след думите „традиционно специфичен характер“ се добавя 

„както и на наименования с временна национална защита“, а думите „чл. 36 от“ и „на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество 



на селскостопанските продукти и храни (ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.)“ се 

заличават. 

 

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

 1. В ал. 1 след думата „характер“ се добавя „както и на земеделски продукти и 

храни с наименования с временна национална защита“. 

 2. В ал. 2: 

            а) в т. 4 след думата „означение“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а накрая се 

добавя „или с временна национална защита“. 

 б) в т. 5 след думите „Регламент (ЕС) № 1151/2012“ се добавя „или чл. 2а, ал. 2 и 

3“. 

3. В ал. 4: 

а) в т. 3 след думата „означения“ се добавя „и храни с традиционно специфичен 

характер“. 

б) в т. 4 след думата „означения“ се добавя „и храни с традиционно специфичен 

характер“. 

в) Създава се т. 6: 

„6. при констатиране на употреба на наименование с временна национална 

защита с произход Република България извършват проверка в базата данни на 

производителите на съответния продукт с такава защита по чл. 22г, ал. 3 от Наредба 16 

от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия 

относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и 

традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата 

спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица 

(обн. ДВ. бр. 79 от 2007 г.) (Наредба № 16).“. 

4. В ал. 5: 

а) в т. 1 след думата „означение“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а накрая се 

добавя „или с временна национална защита“. 

б) създава се нова т. 4: 

„4. при констатиране на употреба на наименование с временна национална 

защита с произход Република България извършват проверка в базата данни на 

производителите на съответния продукт с такава защита по чл. 22г, ал. 3 от Наредба 

16.“. 

в) досегашната т. 4 става т. 5. 

 

 



§ 6. В чл. 5, ал. 2 се създава т. 4: 

„4. да предоставят на контролните органи сертификати или други писмени 

доказателства за съответствие на продукта с продуктовата спецификация на защитено 

географско означение, храна с традиционно специфичен характер или с временна 

национална защита.“. 

 

§ 7. В Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 

1. В § 1 се създават т. 6 и т. 7: 

„6. „Наименование с временна национална защита“ е наименование на 

земеделски продукт или храна, на което е предоставена временна национална защита в 

съответствие с чл. 9 на Регламент № 1151/2012. 

7. „Писмени доказателства“ са документи, издадени от контролен или 

компетентен орган по смисъла на чл. 37 от Регламент № 1151/2012.“. 

2.  В § 3 след думите „чл. 2, ал. 2, т. 2“ се добавя „и чл. 2а, ал. 1“. 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ 

Министър на земеделието и храните 
 

 



 1 

СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО 

СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 

Приет

и/ 

неприе

ти 

Мотиви 

1.  Сдружение 

„Традиционни сурово-

сушени месни продукти“ 

1. Във връзка с публикацията в Портала за обществени консултации на 

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за 

специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху 

употребата на защитени географски означения и храни с традиционно 

специфичен характер (обн., ДВ. бр. 39 от 2011 г, изм. и дол., бр. 69 от 2014 г), 

предлагаме следните изменения на проекта: 

1. Предлагаме: 

В чл. 4 се правят следните допълнения: 

В ал. 2, т. 5 се изменя, както следва: „Съставя акт за административно 

нарушение по чл. 65 от ЗПООПЗПЕС и издава предписание за изтегляне от 

търговската мрежа на продукти, ако се констатира, че същите се предлагат в 

нарушение на чл. 13, чл. 15 и чл. 24 от Регламент (ЕС) 1151/2012 или чл. 2а, 

ал. 2 и 3.“ 

Мотиви към предложението: 

Съгласно правилата на Закона за марките и географските означения чл. 88 в-

ка с чл. 81, при констатиране на нарушение, а именно използване на 

регистрирано географско означение или негова имитация без правно 

основание, контролните органи винаги и във всички случаи съставят акт за 

установяване на административно нарушение. При сега предлаганото 

изменение и действие на наредбата контролните органи имат възможност да 

издадат предписание за изтегляне от пазара и да не съставят акт, което по 

същество е намаляване на отговорността в този вид нарушения. 

Не се 

приема. 

Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, 

т. 6 от Наредбата дава 

правомощия на 

инспекторите на БАБХ да 

съставят актове за 

установяване на 

административни нарушения 

по чл. 65 от ЗПООПЗПЕС 

при упражняване на 

официалния контрол. 

Направената в мотивите 

препратка към Закона за 

марките и географските 

означения, считаме за 

нецелесъобразна, тъй като 

при осъществяването на 

официалния контрол БАБХ 

прилага правомощията си по 

Закона за храните. 

2. Предлагаме: 

В § 1 към Допълнителните разпоредби да се добавят точки 8 и 9, а именно: 

„8. „Имитация на географско означение и/или храна с традиционно 

специфичен характер“ е означение, което не се различава съществено от 

регистрираното. 

9. „Пресъздаване на географско означение и/или храна с традиционно 

специфичен характер“ е използването на означенията без правно основание.“ 

Не се 

приема. 

Дефинирането на термини в 

националното 

законодателство, които са 

въведени в европейското 

законодателство, като 

посочените в чл. 13, пар. 1 и 

чл. 24 от Регламент (ЕС) 
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Мотиви към предложението: 

В чл. 4, ал. 2, т. 5 се препраща към нарушение на чл. 13, чл. 15 и чл. 24 от 

Регламент (ЕС) № 1151/2012. Съгласно чл. 13, ап. 1, т. б и чл. 24 от 

Регламента "регистрираните наименования са защитени срещу всякаква 

злоупотреба, имитация или пресъздаване..." Предвид въвеждането на 

критериите "имитация" и "пресъздаване" предлагаме същите да бъдат 

дефинирани. Предложените дефиниции са съобразени със сега действащите 

дефиниции съгласно Закона за марките и географските означения - ДР, § 1.т. 

10 и 11. 

1151/2012, може да доведе 

до различно тълкуване от 

действителният смисъл, 

който законодателят е искал 

да вложи в правната норма - 

Регламент (ЕС) 1151/2012. 

3. Предлагаме: 

В Заключителните разпоредби: 

 „§ 8. Председателят на Патентно ведомство на Република България издава 

Методически указания за прилагане на чл. 14 и чл. 24 от Регламент (ЕС) 

1151/2012.“ 

Мотиви към предложението: 

Предлаганият текст е в изпълнение изискванията на чл. 14 и чл. 24 от 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 и синхронизиране работата на държавната 

администрация. 

Не се 

приема. 

Считаме за целесъобразно 

разпоредбата, която вменява 

задължение на Председателя 

на Патентно ведомство, да 

бъде уредена в Закона за 

марките и географските 

означения, а не в настоящата 

наредба, която се издава от 

министъра на земеделието и 

храните. 

 


