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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

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
На основание чл. 8 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на
актове в системата 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.
Във връзка с удължаването с още една година на периода на действие на
руската забрана за внос на някои селскостопански продукти, в това число на
плодове и зеленчуци, Европейската комисия издаде Делегиран регламент (ЕС) за
изменение

на

Делегиран

регламент

(ЕС)

№

2016/921

за

определяне

на

допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на
някои видове плодове и зеленчуци. Делегираният акт за изменение урежда
удължаване на периода на прилагане на временните извънредни мерки до 30 юни
2017 г. или до достигане на допустимите за подпомагане количества продукти в
съответната държава членка. Подпомагат се производителите на домати, моркови,

пипер, краставици, ябълки, круши, сливи, десертно грозде, киви, портокали,
клементини, мандарини, лимони зеле, карфиол, гъби и меки плодове. По настояване
на България и в резултат на последователно отстояваната от страната позиция, към
този списък са добавени и черешите със CN код 0809 29 00. При изтегляне от
пазара, когато черешите бъдат предоставени на благотворителни организации или
фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески
домове

или

места

за

лишаване

от

свобода,

производителите

ще

получат

компенсация за продукцията в размер на 48.14 евро на 100 кг. и за транспортните
разходи. Ако черешите бъдат изтеглени от пазара и се предоставят за храна за
животни, компенсацията ще бъде в размер на 16.045 евро на 100 кг., а ако бъдат
унищожени на полето ще бъде в размер на 14.44 евро на 100 кг.

И в новия

регламент условието за подпомагане на признати организации на производители
(ОП) и на

производителите, които не са членове на ОП остават същите. За 16

държави членки са предвидени конкретни количества продукти допустими за
подпомагане, определени на база износа за Русия през последните години. За
България е допустимо прилагането на мерките по отношение на 300 тона праскови и
нектарини. Отделно от това, всяка държава членка, в това число и България, може
да прилага предвидените мерки за количества до 3 000 тона от един или повече от
останалите допустими продукти.
В

България,

за

осигуряване

на

прилагането

на

извънредните

мерки

предвидени от европейското законодателство през 2014 г., беше приета 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. Наредбата
урежда прилагането на мерките: „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, „изтегляне от пазара“ за храна за животни и небране на
реколтата. Считам обаче, че не е обществено оправдано унищожаването или
използването за храна на животни на годни за пазара продукти, особено при
нуждата от храни, която изпитват големи групи от социално уязвими лица. Освен
това, ако лимитът на страната бъде реализиран чрез при прилагане на мерките
„изтегляне от пазара“ за храна за животни и небране на реколтата, България ще
усвои на половина по-малък ресурс от средства, предоставяни от ЕС. Затова
предлагам да бъде открит прием само по мярката „изтегляне от пазара” за безплатно
предоставяне на плодове и зеленчуци на социални организации и учреждения, което
е отразено в проекта на наредбата. Производителите на зеленчуци и плодове, които
искат да приложат мярката подават исканията в областната дирекция на Държавен

фонд "Земеделие". Наредбата предвижда приемът на искания за изтегляне от пазара
да бъде прекратен при достигане на определеният на страната лимити.
Проектът на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, тъй като мярката се финансира изцяло със средства от
Европейския фонд за гарантиране на земеделието..
Проектът не е свързан с транспониране в националното законодателство на
актове на ЕС, поради което не е приложена таблица за съответствие с европейското
право.
Прилагането на мерките предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 2016/921
и уредени с Наредба № 6 беше няколкократно обсъждано през последните две
години със заинтересуваните представители на бранша в сектора на плодовете и
зеленчуците. Затова считам, че изискването проектът на нормативен акт да е
съгласуван предварително със заинтересуваните лица е изпълнено. Съгласно чл. 26,
ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет
страницата на Министерството на земеделието и храните.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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 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.

С уважение,
Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
Заместник-министър

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 6 ОТ 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 2014 г., изм. бр. 87 и бр. 100 от 2014 г и бр. 64 от 2015 г..)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 30 юни 2016 г.“ се заличават.
2. В ал. 2 се създава т. 15:
„15. череши, включени в код по КН 0809 29 00“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Подпомагане по ал. 1 се предоставя на:
1. индивидуални производители, групи на производители и организации на
производители на плодове и зеленчуци, които не прилагат оперативни програми;
2. организации на производители на плодове и зеленчуци, които прилагат
оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 15 май 2007
г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и
зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми (ДВ, бр. бр.42 от 2007г.).“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 3 думите „31 юли 2015 г.“ се заменят с „30 юни 2016 г.“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производителите на зеленчуци и плодове могат да кандидатстват за прилагане
на една или повече от мерките по чл. 2, ал. 1, при условията и в сроковете, определени в
тази наредба.“.
2. В ал. 2 думите „Производителите на зеленчуци и плодове, които искат да
приложат от мерките по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „При прилагане на мярка или мерки по
чл. 2, ал. 1 производителите на зеленчуци и плодове“.
3. В ал. 4, т. 1 числото „950“ се заменя с „300“.
§ 4. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мярката "небране на зеленчуците и плодовете" се прилага към насаждения,
които са в период на плододаване, и са достигнали са зрелост. Когато мярката се прилага
от производители по чл. 2, ал. 3, т.1 от площите не трябва да е брана продукция,
предназначена за предлагане на пазара.“.
§ 5. Създава се Раздел VІ:

„Раздел VІ
Прилагане на допълнителна мярка за изтегляне от пазара за безвъзмездно
предоставяне на зеленчуци и плодове
Чл.16. (1) Производителите на зеленчуци и плодове могат да кандидатстват за
подпомагане чрез допълнително прилагане на мярката за изтегляне от пазара за
безвъзмездно предоставяне на зеленчуците и плодовете по чл. 2, ал. 2. Допълнителното
прилагане на мярката се извършва в срок до 30 юни 2017 г. при условията, определени в
тази наредба и в Делегиран регламент (ЕС) № 2016/921 на Комисията от 10 юни 2016
година за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на
производителите на някои видове плодове и зеленчуци (ОВ, L 154/3 от 11.06.2016 г.).
(2) Производителите на зеленчуци и плодове, които искат да приложат мярката за
изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне по ал. 1, подават искания по реда на чл.
6, ал. 2. Исканията съдържат следната информация:
1. зеленчуците и/или плодовете, за които имат намерение да прилагат мярката;
2. идентификация и размер на площите, на които е произведен всеки един от
видовете зеленчуци и/или плодове по т. 1; площите се идентифицират чрез посочване на
номерата на блоковете на земеделските стопанства в системата за идентификация на
земеделските парцели, а когато заявителите не могат да ги посочат - чрез посочване на
номерата на недвижимите имоти по картата на възстановената собственост;
3. количеството на изтегляните зеленчуци и/или плодове;
4. мястото и датата, на които заявените количества зеленчуци и/или плодове ще
бъдат готови за проверка на изтеглянето, и организацията по чл. 8, ал. 1, т. 1, на която ще
бъдат изпратени.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага копие от заверена за 2016 г. регистрационна
карта на земеделския производител, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
(4) Производителите на зеленчуци и/или плодове извършват действията по
изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне след подаване на заявление по ал. 2 и в
присъствието на органа по чл. 7, който прави проверка по реда на чл. 8. В процеса на
прилагане на мярката Държавен фонд "Земеделие" контролира спазването на количествата
по чл.6, ал.4 и при тяхното достигане прекратява нейното прилагане за съответните
продукти. Ако това количество бъде надхвърлено, се прилага принципът на предимство на
първия заявител, който е приложил мярката.
(5) Производителите на зеленчуци и/или плодове подават заявки за плащане за
изтеглените от пазара за безвъзмездно предоставяне зеленчуци и/или плодове в срок до 5
работни дни, след като са приложили мярката. Заявките за плащане се подават при
спазване на изискванията на чл. 11, проверяват се съгласно чл. 12, а размерът на
подпомагането се определя съгласно чл. 13, ал. 1 и се изплаща в срока по чл. 14.
(6) До 1 октомври 2017 г. Разплащателната агенция информира Министерството на
земеделието и храните в срок до 29-о число на всеки месец за количествата изтеглени от
пазара за безвъзмездно предоставяне зеленчуци и плодове и за разходите, които са

одобрени за подпомагане. Подаването на информация се прекратява, когато максималните
количества по чл. 6, ал. 4 бъдат достигнати.“.
§ 6. В Приложение № 1 към чл. 12, ал. 4 се правят следните допълнения:
1. В заглавието след думата „зеленчуците“ се добавя „и плодовете“.
2. Създава се нов ред „Череши 10 тона/ха“.
§ 7. В Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 се създава нов ред „Череши 481,4 320,9“.

Заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 39 от Закона за прилагане на общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

МИНИСТЪР:
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

