
ЗАКОН  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

Част първа 
ОБЩА ЧАСТ 
Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДИ 
 
 Чл.1.(1) С този закон се уреждат: 

1. реда за прилагане на пазарните мерки включени в Общите организации на 
пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз /ЕС/; 

2. мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска 
политика /ОСП/ на ЕС;  

3. функциите на органите и организациите, които са компетентни да прилагат 
мерките по предходните точки. 

Чл.2. (1) Компетентните органи, които прилагат мерките по чл. 1, действат като 
административни органи. 

(2) За индивидуалните административни актове, които се издават при прилагане 
на ОСП на ЕС се прилага Административнопроцесуалния кодекс, доколкото в този 
закон не са установени особени правила. 
 

Глава втора 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 Чл.3.(1) Министърът на земеделието и горите организира и контролира 
събирането и обработката на пазарната информация, която трябва да се изпращат на 
Европейската комисия /ЕК/ за прилагане на мерките, включени в ООП, съгласно 
законодателството на ЕС.  
 (2) Министерство на земеделието и горите /МЗГ/ изпраща пазарната 
информация по ал.1 на съответната структура на ЕК в сроковете и по начина определен 
в законодателството на ЕС. 

(3) Държавен фонд “Земеделие” (ДФ “Земеделие”) изпраща на ЕК информация 
за пазарните мерки, които прилага, съгласно законодателството на ЕС. 
 (4) Министърът на земеделието и горите може да възложи събирането, 
обработката и/или изпращането на пазарна информация на ЕК на друга държавна 
организация или да възложи държавна поръчка за извършване на тези дейности на 
частна организация. 
 Чл.4.(1) Държавните органи и организации, физическите и юридическите лица 
са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на МЗГ или на организацията 
по чл. 3, ал. 3 данните по чл.3, ал. 1,  които събират или с които разполагат.  

(2) Данни по чл. 1 се използват само за целите посочени в законодателството на 
ЕС при спазване на изискванията за защита на личните данни. 

Чл. 5 (1) Министърът на земеделието и горите определя с наредба реда за 
събиране на пазарната информация. 

(2) Министърът на земеделието и горите определя със заповед пазарите и 
лицата, за които се събира пазарна информация. 

 
 

 



Глава трета 
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 

 
 Чл. 6. Министеркият съвет, по предложение на министъра на земеделието и 
горите, определя с решение видовете държавни помощи, в областта на земеделието и 
развитието на селските райони, съгласно изискванията на законодателството на ЕС. 

Чл. 7. (1) Министърът на земеделието и горите информира ЕК или нотифицира 
пред нея държавните помощи, които се предоставят в областта на земеделието и 
развитието на селските райони, в съотвествие с изискванията на законодателството на 
ЕС. 

(2) Държавен фонд “Земеделие” организира и извършва прилагането на: 
1. допустимите за прилагане държавни помощи; 
2. нотифицираните от ЕК държавни помощи. 

 
Част втора  

ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ 
Глава първа 

МЕРКИ, КОИТО ОБХВАЩАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ОРГАНИЗИЦИИ НА ПАЗАРА 
Раздел І 

Внос и износ на земеделски продукти 
 
Чл. 8. Министърът на земеделието и горите издава лицензии за внос на 

земеделски продукти, съгласно законодателството на ЕС. 
Чл. 9. (1) Държавен фонд “Земеделие” издава лицензии и сертификати свързани 

с износа на земеделски и преработени земеделски продукти, съгласно 
законодателството на ЕС. 
 (2) Държавен фонд “Земеделие” изплаща възстановявания при износ на 
земеделски и преработени земеделски продукти, съгласно законодателството на ЕС. 
 Чл. 10 Компетенитетият органи за издаване на лицензии за внос и износ и на 
сертификати с предварително фиксиране могат да издават и извлечения от лицензии и 
сертификати, както и заместващи лицензии, сертификат или извлечения, а също така и 
дубликати на лицензия, сертификат или извлечение съгласно законодателството на ЕС. 
 Чл. 11. (1) Държавен фонд “Земеделие” създава и поддържа регистър на 
рецептите за производство на преработени земеделски продукти извън Анекс І на 
Договора за създаване на Европейската общност. 

(2) Държавен фонд “Земеделие” проверява дали предприятията на 
производителя имат производствен капацитет за прилагане на регистрираната рецепта 
и дали състава на произведените продукти е съобразен с рецептата. При извършване на 
проверките служителите на ДФ “Земеделие” вземат проби от произвежданите 
продукти. Агенция “Митници” извършва анализ на взетите проби и изпраща 
резултатите от анализа на ДФ “Земеделие”. 

(3) Производителите по ал.2 заплащат разходите за вземане на проби и за 
извършване на анализи по тарифа на Министерския съвет. 

Чл. 12. Агенция “Митници” проверява съответствието на количеството и  
изискванията за качество на изнасяните земеделски и преработени земеделски 
продукти, включително съответствието на състава на продукта с регистрираната 
рецепта, като извършва лабораторен анализ на взетите при износ проби и изпращат 
резултатите от анализа на ДФ “Земеделие”. 
 Чл. 13. Вносът и износът на земеделски и преработени земеделски продукти се 
извършват съгласно изискванията на Закона за митниците и законодателството на ЕС. 



 Чл. 14. (1) Министерство на земеделието и горите, ДФ “Земеделие” и Агенция 
“Митници” си сътрудничат при изпълнение на техните правомощия във връзка с вноса 
и износа на земеделски и преработени земеделски продукти 
 (2) Министерство на земеделието и горите, ДФ “Земеделие” и Агенция 
“Митници” са длъжни взаимно да си предоставят необходимата информация във връзка 
с вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, включително 
информация представляваща служебна тайна по Закона за митниците. 

(3) Министерство на земеделието и горите, ДФ “Земеделие” и Агенция 
“Митници” сключват помежду си споразумения за сътрудничество. 

Чл. 15. Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и 
горите, приема с постановление наредби уреждащи: 

1. издаването на лицензии и сертификати с предварително фиксиране при внос 
и износ на земеделски и преработени земеделски продукти; 

2. изплащане на възстановявания при износ на земеделски и преработени 
земеделски продукти и за  

3. упражняването на контрол върху вноса и износа на земеделски и 
преработени земеделски продукти, съгласно законодателството на ЕС. 

 
Раздел ІІ 

Политика на качество 
 

Чл. 16. (1) Министърът на земеделието и горите провежда политика на качество, 
съгласно законодателство на ЕС. 

(2) Политика на качество обхваща правилата за: 
1. биологично производство на земеделски продукти и храни; 
2. защита на географски означения на земеделски продукти и храни; 
3. признаване на традиционно специфичен характер на земеделски продукти и 

храни. 
(3) Министерство на земеделието и горите изгражда и поддържа регистри на: 
1. производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и 

храни, произведени по биологичен начин; 
2. производителите на земеделските продукти и храни с географски означения; 
3. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен 

характер; 
4. контролиращите биологичното производство лица; 
5. лицата контролиращи продуктите и храните с географски означения и с 

традиционно специфичен характер. 
Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и горите издава наредби за прилагане на 

правилата на биологично производство на земеделски продукти и храни и за водене на 
регистърите по чл. 16, ал.3, т. 1 и 4. 

(2) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба за земеделските 
продукти и храни с географски означения: 

1. процедурата за подготовка и представяне на искания до ЕК за вписване, 
изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти 
и храни със защитени географски означения и на други искания свързани с този 
регистър; 

2. реда за одобряване и надзор върху контролиращите лица; 
3. реда за осъществяне на контрол за съответствие на земеделските продукти и 

на храните с географски означениея с тяхната спецификация; 
4. реда за водене на регистърите по чл. 16, ал.3, т. 2 и 5. 



(3) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба за земеделските 
продукти и храни с традиционно специфичен характер: 

1. процедурата за подготовка и представяне на искания до ЕК за вписване, 
изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти 
и храни с традиционно специфичен характер; 

2. реда за одобряване и за надзор върху контролиращите лица; 
3. реда за осъществяне на контрол за съответствие на земеделски продукти и 

храни с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация; 
4. реда за водене на регистърите по чл. 16, ал.3, т. 3 и 5. 
Чл. 18. (1) Контролът за спазване на правилата на биологичното производство и 

контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно 
специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на 
продукта или храната се осъществява от контролиращи лица. 

(2) Контролиращи лица са местни и чуждестранни лица - търговци или 
сдружения с нестопанска цел, получили одобрение от министъра на земеделието и 
горите. 

(3) Министърът на земеделието и горите или овластени от него лица 
осъществяват надзор върху контролиращите лица. 

(4) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа договор между производителя 
на земеделския продукт или храна и контролиращото лице. 

(5) Въз основа на договора по ал.4 контролиращото лице може да дава 
задължителни указания на производителя на земеделския продукт или храна.  

Чл. 19. (1) За получаване на разрешение по чл.18, ал.2 местните лица и лицата 
със седалище в държава членка на ЕС подават заявление в МЗГ. Заявлението съдържа 
данни за правния статут на лицето: търговска или съдебна регистрация, единен 
идентификационен код или код по БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес 
(адрес на управление) и предмет на дейност, а за сдружение с нестопанска цел - и 
целите на сдружението и средствата за постигането им. 
 (2) Към заявлението се прилагат: 
 1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или за съдебна 
регистрация; 
 2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция Българска 
служба за акредитация, съответно от органа за акредитация на държавата членка на ЕС, 
в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията 
на стандарт ЕN 45 011, а за контрол на земеделски продукти и храни с традиционно 
специфичен характер и защитени географски означения и/или на стандарт ISO/IEC 
Guide 65. 
 3. досие. 

(3) Досието по ал.2, т.3 съдържа:  
 1. процедура за извършване на контрол, включваща подробно описание на 
превантивните и контролните мерки, които контролиращото лице се задължава да 
прилага при упражняване на контрола, и гаранции за неговата обективност; 
 2. копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще извършва(т) 
анализи; 
 3. мерките, които контролиращото лице ще прилага при установяване на 
нарушения; 
 4. данни за техническото оборудване, с което контролиращото лице разполага; 
 5. данни за броя на служители на контролиращото лице и за тяхната 
квалификация и опит в контролната дейност. 



(4) Официалните документи, които са издадени на чужд език, се придружават от 
легализиран превод на български език. 

Чл. 20. (1) За получаване на разрешение по чл.18, ал. 2 чуждестранните лица със 
седалище извън ЕС подават заявление в МЗГ. Заявлението се подава чрез клон, 
регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон, когато лицето е търговец, или чрез 
представителство в страната, когато лицето е сдружение с нестопанска цел. 

(2) Заявлението съдържа данни за правния статут на чуждестранното лице: 
правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет 
на дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако приложимото в 
съответната страна право изисква такава, данни за регистрацията на клона или адреса 
на представителството в страната.  

(2) Към молбата се прилагат:  
1. копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на 

чуждестранното лице, ако приложимото в съответната страна право изисква такава, 
2. копие на удостоверението за регистрация на клон на чуждестранното лице-

търговец в страната, 
3. копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с 
изискванията на стандарт ЕN 45 011, а за контрол на земеделски продукти и храни с 
традиционно специфичен характер и защитени географски означения и/или на стандарт 
ISO/IEC Guide 65, издаден от орган за акредитация, членуващ в Международния 
акредитационен форум (International Accreditation Forum), Обхватът на акредитацията 
трябва да включва и България. 

4. досие. 
(3) Досието по ал.2, т.4 съдържа:  

 1. процедура за упражняване на контрол, включваща подробно описание на 
превантивните и контролните мерки, които контролиращото лице се задължава да 
приложи при осъществяване на контрола, и гаранции за тяхната обективност; 
 2. копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще извършва(т) 
анализи; 
 3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на 
нарушения; 
 4. данни за техническото оборудване, с което контролиращото лице разполага; 
 5. данни за броя на служители на контролиращото лице и тяхната квалификация 
и опит в контролната дейност. 

(4) Официалните документи, които са издадени на чужд език, се придружават от 
легализиран превод на български език 

Чл. 21. (1) Министърът на земеделието и горите упълномощава длъжностни 
лица, които извършват проверка на съответствието на представената от 
контролиращото лице документация с фактическите условия за извършване на 
контролната дейност. 
 (2) Когато при проверката се установи несъответствие или е установен пропуск в 
представената документация, длъжностните лица по ал.1 уведомяват писмено 
кандидата и му се дават указания за отстраняването им.  
 (3) В двумесечен срок от постъпване на заявлението министърът на земеделието 
и горите издава разрешение или прави мотивиран отказ. В случаите по ал.2 срокът 
спира да тече до отстраняване на несъответствието или пропуските. 
 (4) Разрешението се издава със срок до изтичането на срока на сертификата за 
акредитация. 

(5) Министърът на земеделието и горите обнародва издадените разрешения в 
Държавен вестник.  



Чл. 22. (1) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане 
срока на разрешението. 

(2) Министърът на земеделието и горите прекратява предсрочно разрешението 
по искане на контролиращото лице. 

(3) Министърът на земеделието и горите отнема разрешението: 
1. когато се установи, че при подаване на заявлението и документите са 

представени неверни данни; 
2. когато контролиращото лице вече не отговаря на изискванията на чл.; 
3. когато въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е 

обективен или ефективен; 
4. когато се установи, че контролиращото лице системно не спазва 

условията и реда за контрол; 
5. когато контролиращото лице не изпълнява задълженията по 

законодателството на ЕС и чл. 23. 
(3) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и горите за 

предсрочно прекратяване или за отнемане на разрешението се обнародват в Държавен 
вестник. 

Чл. 23. (1) Контролиращите лица са длъжни да: 
1. спазват законодателството на ЕС и процедурите, посочени в чл. 19 , ал. 3, 

т. 1 и 3 и в чл. 20 , ал. 3 т. 1 и 3; 
2. оказват съдействие и да предоставят исканата информация на надзорния 

орган по чл. 18, ал. 3; 
3. осигуряват на надзорния орган по чл. 18, ал. 3 достъп до своите офиси и 

други помещения за проверки; 
4. представят ежегодно до 31 януари на министъра на земеделието и горите 

подробен годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са 
упражнили контрол; 

5. уведомяват министъра на земеделието и горите за всяка промяна в 
обстоятелствата по чл. 19 и 20 в 7-дневен срок от нейното настъпване; 

6. не разгласяват информацията, която са получили при упажняване на 
контрола. Данните от проверките могат да се предоставят само на контролираното лице 
и на компетентните държавни органи. 

(2) Когато контролираните лица не изпълняват предписаните им мерки, 
контролиращите лица уведомявят надзорния орган по чл. 18, ал. 3, който извършва 
проверка на място.  

Чл. 24. (1) Правната закрила на географско означение или традиционно 
специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в 
Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски 
означения или в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с 
традиционно специфичен характер.  

(2) Всеки производител на земеделски продукт или храна, съответстващи на 
спецификацията и вписани в регистрите по ал.1, който има сключен договор за контрол 
по чл. 18, ал.2, има право на иск за защита на географското означение или на 
традиционно специфичния характер. 

Чл. 25. (1) Забранява се използването на знак, означение и наименование на 
географско означение за земеделски продукт и храна, които не са вписани в 
Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски 
означения, както и на земеделски продукт и храна, които са вписани, но не 
съответстват на спецификацията или не са обект на контрол по чл. 18. 



(2) Забранява се използването на знак и означение на земеделски продукт и 
храна с традиционно специфичен характер, които не са вписани в Европейския 
регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер, както 
и на земеделски продукт и храна, които са вписани, но не съответстват на 
спецификацията или не са обект на контрол по чл. 18. 

(3) Забранява се означаването като "биологичен", “екологичен”, “органичен”, 
"био" и “еко” и да носи знака за биологично земеделие земеделски продукт или храна, 
които не са биологично произведени. 

(4) Контролът върху спазването на означенията по ал. 1, 2 и 3 се упражнява от 
Комисията по търговия и защита на потребителя по реда на Закона за защита на 
потребителите. 

 
Раздел ІІI 

Интервенционно изкупуване 
 

Чл. 26. (1) Държавен фонд “Земеделие” извършва интервенционно изкупуване 
на земеделски продукти в случаите и по реда определени в законодателството на ЕС. 

(2) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба реда за подаване на 
заявления и тяхното одобряване, формата на използваните документи, както и размера 
на транспортните разходи. 

 (3) Когато законодателството на ЕС изисква обявяване на процедура за 
интервенционно изкупуване изпълнителният директор на ДФ “Земеделие” одобрява 
образци на тръжните документи.  

(4) Държавен фонд “Земеделие” изкупува продуктите по ал.1, когато: 
1. отговарят на минималните изисквания за качество, определени в 

законодателството на ЕС; 
2. се предлагат за изкупуване партиди, които имат минимален размер 

определен в наредбата по ал.2; 
3. са произведени на територията на държава член на ЕС.  
Чл.27. (1) Държавен фонд “Земеделие” предлага на Европейската комисия за 

одобрение интервенционни центрове.  
(2) Интервенционните складове трябва да отговарят на изискванията  за 

приемане и съхранение на изкупуваните продукти, включително на хигиенните 
изисквания, определени в наредба на министъра на земеделието и горите. 

(3) Държавен фонд “Земеделие” сключва договори за съхранение с одобрените 
интервенционни складове. Министърът на земеделието и горите утвърждава образци на 
договори за съхранение. 

(4) Държавен фонд “Земеделие” организира, упражнява и/или възлага контрола 
върху съхранението и отчетността на изкупените земеделски продукти в 
интервенционните складове.  

Чл.28. (1) Производителите на зърно могат да подават през периода от 1 ноември 
да 31 май в регионалните структури на  ДФ “Земеделие” заявления за изкупуване, по 
цена определена от Европейската комисия. 

(2) Производителите на ориз могат да подават през периода от 1 април да 31 юли 
в регионалните структури на ДФ “Земеделие”  заявления за изкупуване, по цена и в 
рамките на количество определено от Европейската комисия. 

 (3) Държавен фонд “Земеделие” възлага на Националната служба па зърното и 
фуражите контрола на качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз. 
Държавен фонд “Земеделие” определя акредитирани лаборатории за проверка на 
резултатите от окачествяването, които са оспорени. 



Чл.29.(1) Заявления за изкупуване на кланични трупове могат да подават 
физически и юридически лица, притежаващи собствени или наети кланици, одобрени 
от органите на ветеринарния контрол. 

(2) Държавен фонд “Земеделие” изкупува кланични трупове, който отговарят на 
ветеринарните изисквания и минималните изисквания за качество, определени в 
законодателството на ЕС. 

Чл.30.(1) Заявления за изкупуване на млечни продукти могат да подават 
физически и юридически лица, чиито предприятия са одобрени от Изпълнителния 
директор на ДФ “Земеделие”, съгласно изискванията на европейското законодателство.  

(2) Редът за одобряване на предприеятията по ал.1 се определя с наредбата по 
чл.26, ал.2. 
 

Раздел IV 
Освобождаване от интервенционни запаси 

 
Чл.31.(1) Държавен фонд “Земеделие” предлага на Европейската комисия 

освобождаване на интервенционни запаси, които се съхраняват на територията на 
страната, съгласно законодателството на ЕС. 

(2) Държавен фонд “Земеделие”, след разрешение на Европейската комисия, 
провежда търгове за продажба на изкупените продукти, в случаите и по реда 
определени в законодателството на ЕС. 

(3) Държавен фонд “Земеделие” изпълнява актовете на Европейската комисия за 
освобождаване на интервенционни запаси като хуманитарна помощ. 

Чл.32.(1) Държавен фонд “Земеделие” прави искане за включване в годишния 
план на Европейската комисия разпределението на храни от интервенционни запаси за 
социално слаби лица на територията на страната, съгласно законодателството на ЕС. 

(2) Министърът на труда и социалната политика и министърат на земеделието и 
горите определят със заповед, в съответствие със законодателството на ЕС: 

1. благотворителни организации, които могат да разпределят храни от 
интервенционни запаси за социално слаби; 

2.  критерии за определяне на социално слабите лица, които могат да получават 
хранителни помощи. 

(3) Държавен фонд “Земеделие”: 
1. организира преработката, пакетирането и/или доставката на хранителните 

помощи, съгласно законодателлството на ЕС; 
2. извършва плащанията свързани с доставката и разпределението на 

хранителните помощи; 
3. извършва проверки на доставките и разпределението на хранителните 

помощи; 
4. информира Европейската комисия за изпълнение на плана за разпределение на 

хранителни помощи, съгласно законодателството на ЕС. 
(4) Лицата, които преработват, пакетират и/или доставят на благотворителните 

организации хранителните помощи, са длъжни: 
1. да спазват правилата и рецептурите за преработка, пакетиране и доставка на 

хранителните помощти; 
2. да водят счетоводна отчетност за дейностите по т.1; 
3. да осигуряват на компетентните органи достъп за извършване на проверки на 

дейностите по т.1. 
(5) Благотворителните организации, които участват в разпределение на 

хранителни помощи, са длъжни: 



1. да водят счетоводна отчетност за извършеното разпределение на хранителни 
помощи, съгласно законодателството на ЕС; 

2. да осигуряват на компетентните органи достъп за извършване на проверки на 
разпределението на хранителните помощи. 

(6) Министерския съвет урежда с наредба условията и реда за: 
1. заявяване на нуждите от хранителни помощи от благотворителни 

организации; 
2. преработка, пакетиране и доставка на хранителни помощи; 
3. разпределение на хранителни помощи. 
  

Раздел V 
Частно складиране 

 
 Чл. 33. (1)  Държавен фонд “Земеделие” сключва договори за частно складиране 
на земеделски продукти в случаите и при условията, предвидени в законодателството 
на ЕС.  

(2) Предмет на договор за частно складиране на млечни продукти могат да бъдат 
само продукти, произведени в предприятия одобрени съгласно чл. 30. 
 (3) Редът и условията за извършване на частно складиране на земеделски 
продукти се уреждат с наредба на министъра на земеделеито и горите. 
 Чл.34. Държавен фонд “Земеделие” проверява съответствието на земеделските 
продукти, които ще бъдат обект на частно складиране с изискванията за качеството и 
състава им, както и съответствието на съоръженията за съхранение, съгласно 
зкаонодателството на ЕС.  
  

 Раздел VІ 
Промоция на земеделски и хранителни продукти 

 
Чл.35. (1) Представителни организации на производители и/или търговци могат 

да предлагат програми за промоция на земеделси или хранителни продукти, които ще 
се съфинансират от Европейските земеделски фондове. Промоционалните програми се 
представят в МЗГ. 

(2) Към министъра на земеделието и горите се създава постоянна комисия за 
избор на промоционални програми. В комисията участват представители на МЗГ и ДФ 
“Земеделие” определени със заповед на министъра на земеделието и горите. 

 (3) Министърът на земеделието и горите издава правилник за работата на 
комисията по ал.2. 

(4) Министърът на земеделието и горите утвърждава избраните от постоянната 
комисия промоционални програми и ги изпраща на Европейската комисия за 
одобрение.  

Чл.36.(1) Държавен фонд “Земеделие” сключва договори за финаново 
подпомагане на одобрените от Европейската комисия промоционални програми. 

(2) Държавен фонд “Земеделие” контролира изпълнението на промоционалните 
програми и изплаща финансовата помощ, съгласно законодателството на ЕС. 

(3) Организацията, която е предложила промоционалната програма осигурява 
най-малко 20% от нейното финансиране, 50% от финансираните е от Европейските 
земеделски фондове, а оставналата част се осигурява от държавния бюджет.   

Чл.37. Министърът на земеделието и горите издава наредба, с която урежда реда 
за: 

1. подаване на предложения за промоционални програми; 



2. предварителен избор на промоционални програми; 
3. сключване на договори за изпълнение и финансово подпомагане на 
промоционалните програми; 
4. контрол на изпълнението на одобрените промоционални програми. 

 
Раздел VІІ 

Други пазарни мерки 
 

Чл. 38. Държавен фонд “Земеделие” прилага други пазарни мерки за земеделски 
продукти в случаите и при условията, предвидени в законодателството на ЕС. 

Чл. 39. Министър на земеделието и горите издава наредби за прилагане на други 
пазарни мерки за земеделски продукти, уредени в законодателството на ЕС. 

 
Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ 
Раздел І 

Плодове и зеленчуци 
 

 Чл. 40. (1) Министерство на земеделието и горите осъществява контрол за 
съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци със с 
изискванията за качество, уредени в законодателството на ЕС. 
 (2) Физическите и юридическите лица излагат, предлагат за продажба, доставят 
или реализират по друг начин, за своя или чужда сметка пресните плодове и зеленчуци, 
означени в съответствие с нормативните изисквания за качество.  

((3) Търговците на пресни плодове и зеленчуци са длъжни да: 
1. осигурят на контролния орган достъп до местата, където се извършва 

производство, съхранение, търговия, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, 
както и до транспортните средства, превозващи плодове и зеленчуци за предлагане на 
пазара; 

2. предоставят на контролния орган информация и всички документи, 
необходими за оценка на съответствието на проверяваните партиди. 

(4) Когато означения клас на качество на пресните плодове и зеленчуци не 
отговаря на нормативните изисквания за качество, контролният орган издава 
констативен протокол и не допуска стоката да бъде внасяна, изнасяна или продавана на 
вътрешния пазар. Забранява се продажбата на партидите пресни плодове и зеленчуци, 
за които е съставен констативен протокол. 

(5) Министърът на земеделието и горите определя с наредба: 
1. реда за извършване на контрол за съответствие на качеството на пресните 

плодове и зеленчуци; 
2. реда за създаване и поддържане на база данни за търговците на пресни 

плодове и зеленчуци. 
Чл. 41. (1) Министерството на земеделието и горите създава и поддържа база 

данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци и извършва анализ на риска с цел 
извършване на контрол за съответствие на качеството. 

(2) Търговците на пресни плодове и зеленчуци, включително чуждестранните 
физически и юридически лица, са длъжни да представят при поискване от контролните 
органи следните данни: 

1. наименование, седалище и адрес на управление; 
2. единен граждански номер - за физическите лица, единен идентификационен 

код - за търговци или код по БУЛСТАТ - за останалите юридически лица; 



3. видове плодове и зеленчуци, с които търгуват; 
4. район, съответно райони, в които предлагат на пазара плодове и зеленчуци; 
5. място в търговската верига - производител, опаковчик, търговец на едро, 

търговец на дребно, вносител, износител, превозвач, преработвател; 
6. средногодишен обем на търгуваната продукция. 
Чл.42.(1) Митническите органи приемат декларацията по износа на пресни 

плодове и зеленчуци, когато: 
1. партидата е придружeна от сертификат за съответствие на качеството, 

издаден от контролния орган или; 
2. контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден 

сертификат за съответствие на качеството. 
(2) Митническите органи разрешават вдигането на партидите пресни плодове 

и зеленчуци, декларирани под режим внос, когато: 
1. партидата е придружeна от сертификат за съответствие на качеството, 

издаден от контролния орган или; 
2. контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден 

сертификат за съответствие на качеството. 
(3) Митническите органи предоставят на Министерството на земеделието и 

горите цялата информация, необходима за извършване на проверките за 
съответствие на качеството. 

(4) Лицата, които изнасят или внасят пресни плодове и зеленчуци, 
включително за преработка, са длъжни най-малко два дни преди осъществяването на 
износа или вноса да уведомят писмено контролния орган с цел извършване на 
проверка за съответствие.  

Чл. 43. (1) Министърът на земеделието и горите със заповед признава и 
оттегля признаването на организации на производители на пресни плодове и 
зеленчуци, съгласно законодателството на ЕС. 

(2) Министерство на земеделието и горите информира Европейската комисия за 
признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци и за тяхната 
дейност, съгласно изискванията на законодателството на ЕС. 

(3) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба: 
1. условията, които могат да се определят от държавите членки и реда за 

признаване на организации на производители и за временно признаване на групи 
производители; 

2. съдържанието и реда за прилагане на плана за изпълнение на изискванията за 
признаване от временно признати групи производители; 

3. условията за членуване на непроизводители в признати организации на 
производители; 

4. условията и реда за признаване асоциации на организации на производители 
на пресни плодове и зеленчуци. 

Чл.44.(1) Държавен фонд “Земеделие” одобрява операционните програми на 
признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци и извършва 
плащания, съгласно законодателството на ЕС. 

(2) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба: 
1. условията и редът за одобряване и изменение на одобрените операционни 

програми; 
2. дейностите и разходите, които могат да се включват в операционните 

програми на признатите организации на производители. 



Чл.45.(1) Организациите на производители уведомяват писмено ДФ “Земеделие” 
за всяка операция по изтегляне на пресни плодове и зеленчуци от пазара в 
едноседмичен срок преди нейното извършване. 

(2) Уведомлението по ал.1 съдържа вида, количеството и класа на качество на 
изтегляните пресни плодове и зеленчуци, тяхното предназначение и мястото на което 
се осъществява изтеглянето от пазара. Към уведомлението се прилага сертификат за 
съответствие на изтегляните от пазара продукти издаден от органа по чл.40, ал.1. 

(3) В срока по ал.1 ДФ “Земеделие”: 
1. извършва проверка на информацията по ал.2 и разрешава операцията по 

изтеглянето или отказва разрешение или 
2. уведомява писмено организацията на производители, че разрешава 

операцията. 
(4) Държавен фонд “Земеделие” изплаща компенсации за изтеглените от пазара 

пресни плодове и зеленчуци, съгласно законодателството на ЕС. 
Чл.46.(1) Изтеглените от пазара пресни плодове и зеленчуци се разпределят за 

благотворителни организации, фондации, училища, затвори или здравни заведения, 
използват се за фураж или се компостират или унищожават.  

(2) Министерският съвет урежда с наредба: 
1. механизма за разпределение на изтеглените от пазара пресни плодове и 

зеленчуци; 
2. реда за определяне на получателите на плодовете и зеленчуците и за даване на 

разрешение за компостиране или унищожаване; 
3. методи за изтегляне опазващи околната среда. 
Чл.47.(1) Държавен фонд “Земеделие”  изплаща помощите на организации на 

производители, които доставят домати и праскови за преработка, съгласно 
законодателството на ЕС. 

(2) Министерство на здравеопазването одобрява предприятията, които могат да 
преработват праскови и домати по ал.1, публикува списък на одобрените предприятия и 
контролира качеството на преработените продукти, съгласно изискванията на 
законодателството на ЕС. 
 (3) Организациите на производители доставят доматите и прасковите по ал.1 на 
преработвателните предприятия със сертификат за съответствие издаден по реда на 
чл.40. 
 (4) Министерският съвет урежда с наредбата по чл.46, ал.2: 
 1. условията и реда за одобряване на преработвателните предприятия по ал.2; 
 2. изисквания към договорите между организациите на производители и 
преработвателните предприятия за доставка на домати и праскови. 

 
Раздел ІI 

Млечни квоти 
 

Чл. 48. (1). Националната млечна квота и Националният млечен резерв се 
управляват от МЗГ. 

Чл. 49. (1) Кравето мляко се изкупува само от изкупвачи - физически или 
юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон, чийто обекти са 
регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), и които са одобрени от 
министъра на земеделието и горите. 

(2) Изкупвачите подават в Министерство на земеделието и горите заявление за 
одобрение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите. Заявлението се 
подава в 30-дневен срок от регистрацията по чл. 12 от ЗХ. 



(3) Към заявлението се прилагат: 
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено до 1 

месец преди подаване на заявлението; 
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК) за наличието или липсата на задължения; 
3. банкова гаранция в полза на ДФ “Земеделие”, в размер определен от неговия 

Управителен съвет; 
4. копие от разрешително за дейност на всички стационарни и мобилни обекти 

за изкупуване и транспортиране на краве мляко заверено от Районната 
ветеринаромедицинска служба: 

5. декларация от заявителя, че не е санкциониран през последната година с 
влязло в сила наказателно постановление за събиране и преработване на краве мляко 
без регистрация по чл. 12 от ЗХ; 

6. декларация от заявителя, че притежава персонален компютър, принтер, 
електронна поща и софтуер за регистрация на ежедневно изкупуваните количества 
краве мляко по производители; 

Чл. 50. (1) В 2-месечен  срок от подаването на заявлението министърът на 
земеделието и горите със заповед издава или отказва издаването на одобрение. 

(2) Министърът на земеделието и горите отказва издаването на одобрение, 
когато: 

1. не са представени документите по чл.49 ; 
2 има несъответствия между представените документи и фактическите условия 

за изкупуване и транспортиране на краве мляко. 
 (3) При отказ по ал.2 изкупвачът може да подаде ново заявление за одобрение 

не по-рано от 6 месеца от издаване на заповедта. 
(4) Правата по издаденото одобрение не могат да се прехвърлят или 

преотстъпват. 
(5) При промяна в обстоятелствата по чл.49 одобреният изкупвач е длъжен в 7-

дневен срок да подаде в Министерството на земеделието и горите заявление, 
придружено с документи, удостоверяващи промяната. 

Чл. 51. Одобрените изкупвачи са длъжни да: 
1. изкупуват доставеното от производителя, с когото имат сключен договор за 

доставка, количество краве мляко; 
2. издават документ за всяка доставка на всеки производител, съдържащ 

количеството краве мляко, неговата масленост и цената; 
3. подават декларации съгласно наредбата по чл.55, ал.1; 
4. регистрират ежедневно изкупуваните количества краве мляко по 

производители; 
5. разполагат с подходящо помещение, персонален компютър, принтер, 

електронна поща и със софтуера за регистрация на изкупените количества 
краве мляко; 

6. поддържат в актуално състояние търговската документация по изкупуване и 
транспортиране на кравето мляко; 

7. осигуряват достъп на оправомощените длъжностни лица до помещенията, 
софтуера и документацията и да им оказват съдействие при извършване на 
проверки ; 

8. информират всеки производител на краве мляко, с когото имат сключен 
договор за доставка, в края на всяко тримесечие за остатъка от 
индивидуалната му млечна квота; 



9. издават на всеки производител при прекратяване на договора за доставка 
удостоверение за общото изкупено краве мляко от началото на квотния 
период; 

10. подновяват банковата гаранция в полза на ДФ “Земеделие” след изтичане на 
нейния срок. 

Чл. 52. (1) Одобрението на изкупвачите се прекратява: 
1. по молба на одобрения изкупвач; 
2. при преобразуване, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на 

изкупвача; 
3. при смърт на изкупвача - физическо лице; 
4. при заличаване на изкупвача от регистъра по чл. 12 от ЗХ. 
(2) Одобрението на изкупвачите се отнема, когато : 
1. не е изпълнено задължение по чл. 51 или задължение, определено в 

законодателството на ЕС или в наредбите по чл. 55; 
2. одобрението е издадено въз основа на неверни данни. 
(3) Министърът на земеделието и горите издава заповед за прекратяване или 

отнемане на одобрението в 14-дневен срок от получаване на молба за прекратяване или 
документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и т. 3, или от установяване на 
обстоятелство по ал. 2.  

(4) При отнемане на одобрението изкупвачът може да подаде ново заявление за 
одобрение не по-рано от 6 месеца от издаване на заповедта по ал.3. 

Чл. 53. Министерството на земеделието и горите изгражда и поддържа публичен 
електронен регистър на одобрените изкупвачи, който се обявява в интернет–страницата 
на Министерството на земеделието и горите. 

Чл. 54. Държавен фонд “Земеделие” налага и събира налог при превишаване на 
националната млечна квота , съгласно правилата на законодателството на ЕС. 

Чл. 55. (1) Министърът на земеделието и горите урежда с наредба реда за:  
1. управление на Националния резерв; 
2. прехвърляне на индивидуални млечни квоти; 
3. одобряване на изкупвачите включително реда за учредяване и срока на 

банковата гаранция; 
4. изкупуване на краве мляко; 
5. подаване на декларации от одобрените изкупвачи и производителите на краве 

мляко. 
(2) Министерски съвет, по предложение на министъра на земеделието и горите, 

урежда с наредба реда за: 
1. определяне на размера на налога, който дължат производителите на краве 

мляко при превишаване на националната млечна квота; 
2. събиране от ДФ “Земеделие” на налога от одобрените изкупвачи и от 

производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота за 
директни продажби; 

3. събиране от одобрените изкупвачи на налога от производителите на краве 
мляко, които притежават индивидуална млечна квота за доставки; 

4. разпределение на остатъка от събрания налог, след изплащане задължението 
на страната към Европейския земеделски фонд за гарантиране или за финансиране на 
недостигащата сума за изпълнение на това задължение. 

 
Раздел ІІІ 

Вино и спиртни напитки 
 



Чл. 56.(1) Държавен фонд “Земеделие” извършва подпомагане по пазарните 
мерки в лозаро-винарския сектор, съгласно законодателството на ЕС.  

(2) Пазарните мерки за развитие на лозаро-винарския сектор, за които се 
извършва подпомагане, са: 

1. мерки за преструктуриране и конверсия: 
(а) обновяване на сортове; 

      (б) промяна местонахождението на лозята; 
      (в) подобряване техниките на управление на лозята. 

2. използване на концентрирана гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст 
за повишаване на алкохолното съдържание на грозде, гроздова мъст и младо вино в 
процес на ферментация. 

3. използване на грозде, гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, за 
производството на гроздов сок или други хранителни продукти от гроздов сок. 

4. частното съхранение на трапезно вино, гроздова мъст, концентрирана 
гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст. 

5. дестилация : 
а) задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, 
б) доброволна дестилация на трапезни вина,  
в) кризисна дестилация на трапезни и качествени вина, 
г) подсилване на вино за дестилация. 
(3) Промяната на местонахождението на лозя, които са с изтекъл 

амортизационен срок, не е преструктуриране по смисъла на ал.1, т.1. 
Чл.57.(1) Подпомагане по чл.56, ал.2, т.1, 2 и 3 получат производителите, които 

са регистрирани по реда на Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/.  
(2) Не получават подпомагане по чл.56, ал.2, т.1 производители, които 

извършват обичайно обновяване на лозята – презасаждане на парцела със 
съществуващия сорт и със съществуващата агротехника в лозарското стопанство. 

(3) Подпомагане по чл.56, ал.2, т.3 получат производителите, които използват 
суровини с произход от България и/или друга държава членка на ЕС. 

(4)  Подпомагане по чл.56, ал.2, т.4 и т.5, б.„а”, „б” и „в” получават дестилерии 
регистрирани по реда на ЗВСН. 

(5) Подпомагане по чл.56, ал.2, т.5, б.”г” получават дестилерии регистрирани по 
реда на ЗВСН и одобрени от ДФ “Земеделие”. 

Чл.58.(1) Държавен фонд „Земеделие” възлага на ИАЛВ контрола върху 
прилагането на изискванията по изпълнението на пазарните мерки по чл. 56. 

(2) Държавен фонд “Земеделие” и Изпълнителната агенция по лозата и виното 
сключват споразумение за прилагане на мерките по чл.56.. 

Чл. 59. Изпълнителната агенция по лозата и виното прилага пазарните мерки във 
лозаро-винарския сектор уредени със ЗВСН. 

 
Част трета 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
Глава първа 

КОНТРОЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ МЕРКИ И МЕРКИТЕ ЗА 
ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ 

 
Чл.60.(1) Органите и организациите, които са компетентни за провеждане на 

пазарни мерки и мерки за държавно подпомагане извършват проверки съгласно чл.26б, 
ал.3 и ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/.  



(2) Органите и организациите, които са компетентни за провеждане на пазарни 
мерки и мерки за държавно подпомагане проверяват по реда на ал.1: 

1. лицата, които участват в тези мерки; 
2. трети лица, които не участват директно в мерките, но имат взаимоотношения 

с лицата по т.1 по повод участието им в тях. 
(3) Лицата по ал.2 са длъжни да оказват съдействие на проверяващите и на 

представителите на ЕК, съгласно чл.26б, ал.1 от ЗПЗП.  
(4) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на 

проверяващите и на представителите на Европейската комисия съдействие и да им 
предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката. 

Чл.61. (1) В ДФ “Земеделие” се създава специализиран отдел, съгласно Регламент 
на Съвета № 4045/89 от 21.12.1989.  

(2) Държавен фонд “Земеделие”.може да възлага извършване на проверките по 
Регламент № 4045/89 на други държавни органи. 

(3) Държавен фонд “Земеделие” докладва резултатите от проверките по 
Регламент № 4045/89 на министъра на земеделието и горите. 

 
 

Глава втора 
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ПАЗАРНИ МЕРКИ И МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНО 

ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл.62. (1) Вземания по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗПЗП са и помощи, изплатени на 
основа на отменен административен акт или на прекратен, нищожен или унищожаем 
договор. 

(2) Вземанията по ал. 1 се дължат от датата на: 
1. уведомяване на лицето, участващо в пазарната мярка и мярката за държавно 

подпомагане от компетентния орган за отмяната на административния акт или за 
пректатяване на договора; 

2. съдебното решение за установяване на нищожността или постановяване на 
унищожаемостта на договора. 
 Чл.63. За вземанията на ДФ “Земеделие” по пазарни мерки и мерки за държавно 
подпомагане се дължи лихва в размер на законната лихва увеличена с десет пункта. 

 
Глава трета 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.64. Който не изпълни задължително указание по чл. 18, ал. 5 се наказва с 

глоба в размер на от 1000 до 10000 лева. 
Чл.65. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 25 се наказва с глоба от 1000 до 

5000 лева.  
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен 

търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лева. 
(3) Актовете за нарушенията по ал.1 се съставят от упълномощени от 

председателя на Комисията за защита на потребителите длъжностни лица, а 
наказателните  постановления се издават от председателя на Комисията за защита на 
потребителите или от упълномощени от него лица. 

Чл.66.(1) Физическо лице, което предлага на пазара партида плодове или 
зеленчуци, за която е съставен констативен протокол, се наказва с глоба от 3000 до 
5000 лв. 



(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или 
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 7000 лв. 

Чл.67.(1) Физическо лице, което нарушава чл.40 ал.2 се.наказва с глоба в размер 
от 600 до 2 000 лева. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или 
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 5 000 лева. 

Чл.68. (1)  Физическо лице, което не изпълни свое задължение по чл.40, ал.3 и по 
чл.40, ал.2 се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лева. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или 
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 5 000 лева. 

Чл.69.(1) Одобрен изкупвач, който не подаде до 15 май годишни декларации за 
изкупеното краве мляко се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 
лева. 

(2) Производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота за 
директни продажби, който не подаде годишна декларация до 15 май се наказва с глоба 
в размер от 200 до 2000 лева. 

(3) Когато нарушенията по ал.2 са извършени от юридическо лице или 
едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лева. 

Чл.70. (1) Одобрен изкупвач, който декларира неверни данни, се наказва с 
имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лева. 

(2) Производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота за 
директни продажби, който декларира неверни данни се наказва с глоба от 200 до 2000 
лева. 

(3) Когато нарушението по ал.2 е извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лева. 

Чл.71. (1) Който не изпълни или наруши задължение предвидено в този закон 
или в регламент на ЕС уреждащ прилагането на пазарни мерки включени в ООП се 
наказва с глоба от 300 до 3000 лева. 

(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева. 

(3) Министърът на земеделието и горите определя с наредби съставите на 
конкретните нарушения по ал.1, съгласно чл.2, ал.2 от Закона за административните 
нарушения и наказания. 

Чл.72. (1) Актовете за нарушенията по чл.64, 66, 67, 68 и чл.71 се съставят от 
упълномощени от министъра на земеделието и горите длъжностни лица, а 
наказателните  постановления се издават от министъра на земеделието и горите или от 
упълномощени от него лица. 

(2) Актовете за нарушенията по чл.69 и чл.70 се съставят от упълномощени от 
Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” длъжностни лица, а наказателните 
постановления се издават от Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” или от 
упълномощени от него лица. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§ 1 По смисъла на този закон: 
1. “Земеделски продукти” са продуктите, включени в Анекс I на Договора за 

създаване на Европейската общност. 
2. “ Преработени земеделски продукти” са преработени земеделски продукти, 

извън Анекс I на Договора за създаване на Европейската общност, съгласно 
законодателството на ЕС. 



3. “Географски означения” са наименование за произход и географско указание. 
4. “Зърно” са обикновената пшеница, твърдата пшеницата, ечемика, царевицата 

и соргото. 
5. “Ориз” е нелющения ориз. 
6. “Национална млечна квота” е гарантирано общо количество краве мляко, 

предоставено на страната за един квотен период, състоящо се от национална квота за 
директни продажби и национална квота за доставки. 

7. “Национален млечен резерв” е част от националната млечна квота и се 
използва при преразпределение на индивидуални млечни квоти и преструктуриране на 
производството на краве мляко. 

8. “Квотен период” е периодът от 1 април на текущата календарна година до 31 
март на следващата календарна година. 

9. “Директна продажба” е всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на 
краве мляко директно от производителя на краен потребител, както и всяко предаване, 
възмездно или безвъзмездно, на млечни продукти от краве мляко директно от 
производителя на друго лице. 

10. “Доставка” е доставка на краве мляко от производителя на изкупвача. 
11. “Регламент на Съвета № 4045/89 от 21.12.1989” е Регламент на Съвета № 

4045/89 от 21.12.1989 относно проверките, които държавите-членки извършват на 
мерките, които са част от системата за финансиране на ФЕОГА, отдел “Гарантиране”, и 
за отмяна на Директива 77/435/ЕИО, публикуван в Официален вестник на ЕС, серия L, 
брой  388 от 30.12.1989 г., последно изменен с Регламент на Съвета № 2154/2002 г. от 
28.11.2002 г., публикуван в Официален вестник на ЕС, серия L, брой 328 от 5.12.2002 г. 
 12. “Контрол за съответствие на качеството” са материалните и правните 
действия, извършени от упълномощени лица с цел проверка дали обявеното качество 
отговаря на изискванията за качество на плодовете и зеленчуците. 
 13. “Търговец на пресни плодове и/или зеленчуци” е всяко физическо или 
юридическо лице, което излага или  предлага за продажба, доставя или реализира по 
друг начин, за своя или чужда сметка, пресни плодове и зеленчуци. 
 14. «Пазарна информация» е всяка информация за количеството, качеството и/или 
цените на предлаганите на пазарите, внасяните и/или изнасяните земеделски и 
преработени продукти. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2. Министерство на земеделието и горите упражнява контрола по чл.18 до 
получаване на разрешения от контролиращи лица, по реда на чл.19 и чл.20.  

§ 3. Законът влиза в сила от 1.І.2007 г. 
§.4 В Закона за подпомагане на земеделските производители (Обн. ДВ. бр.58 от 

22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., 
изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 
от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 Март 
2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. 
бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 
2004г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.) се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. Член 7а-7л, чл. 10б – 10д и чл.12а – 12в се отменят от 1.І.2007г.. 
2. Член 27, ал.2 се изменя така: 



“Вземанията на ДФ “Земеделие” са публични вземания по смисъла на чл.162 от 
Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. 

3. В § 1 т. 40 – 45 се отменят от 1.І.2007г... 
 § 5. В Закона за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 
от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г.) чл. 6б – чл.6т се 
отменят от 1.І.2007 г. 
 § 6. В Закона за защита на растенията (Обн. ДВ. бр.91 от 10 Октомври 1997г., 
изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., доп. ДВ. 
бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 
2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г.) чл. 12а се отменя. от 1.І.2007 г. 
 § 7. В Закона за животновъдството (Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. 
бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.) чл. 14 – 14е се отменят от 1.І.2007 
г. 

§ 8. В Закона за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр.81 от 14 
Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 
2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. 
бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.) се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. Създава се чл. 57а: 
“Служебно заличаване 
Чл. 57а (1) Регистрация на географско означение на земеделски продукт или 

храна се заличава служебно, когато географското означение на земеделския продукт 
или храна се впише в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със 
защитени географски означения. 

(2) Министерство на земеделието и горите уведомява Патентно ведомство за 
вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в 
Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски 
означения. Заличаването се извършва в 1-месечен срок от уведомяването.” 

2. Параграф 45 се отменя от 1.І.2007 г. 
§ 9. Наредбите издадени на основание текстовете отменени с параграфи 4, 5 ,6, 7 

и 8 запазват своето действие до приемане на съответните наредби по този закон. 
 
 


