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                              МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

                              МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 
 
НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 18 от 22.10.2007 г. за 
условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално 
слаби лица (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г.) 
 
 
 §1. В чл. 1 се създава точка 6:  
„6. официалния контрол при разпределяне на храните.” 
 

§2. В чл. 4, ал. 2, т. 2 думата “определен” се заменя с “oпределена”, а думата 
“район” се заменя с “област”. 

 
§3.В Чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:  
1. Създават се нови ал. 2 и ал.3: 

„(2). Комисията по чл. 5, ал. 2 избира ЮЛНЦ, получило най-голям брой точки въз 
основа на методиката по Приложение № 1, което да разпределя храните на 
територията на една и съща област в България, в случаите, когато повече от едно 
ЮЛНЦ е подало заявление за това.  
(3) За извършване на класирането по предходната алинея ЮЛНЦ следва в 7-дневен 
срок от получаване на уведомление от Разплащателната агенция да представят 
следните документи, в съответствие с критериите за оценка, посочени в Приложение 
№ 1: 

а) копие от документ, доказващ правното основание за ползване на обекта 
за съхранение;  
б) опис на наличните дълготрайни активи и амортизационен план, от 
който е видно наличната товароподемна техника и софтуер; 
в) опис на наличните дълготрайни активи и амортизационен план, от 
който е видно наличния собствен транспорт, предназначен за доставка на 
храните от обектите за съхранение до временните пунктове за 
разпределение 
г) декларации относно данните по т. 4, 5 и 6 на Приложение № 1. 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така: 
(4) Разплащателната агенция сключва с юридическите лица с нестопанска цел по ал.1 
и/или ал. 2 договор, с който се уреждат:  
1. периодичността и начинът на доставка на храните до обектите за съхранение на 
храни на юридическото лице с нестопанска цел; 
2. документите, с които юридическото лице с нестопанска цел доказва направените 
разходи при разпределение на храните; 
3. редът за бракуване на негодни за употреба храни; 
4. начинът за преразпределение на количествата продукти, останали след раздаването 
в края на годишния план. 
5. редът за уведомяване на контролните органи по чл.6а, за извършване на проверка за 
съответствие на храните с нормативните изисквания.” 

 
§4 Създава се чл. 6а: 
„Чл. 6а. Официалният контрол върху храните, тяхното съхранение и доставка 

до временните пунктове за разпределение се извършва от органите на държавния 
здравен контрол и на държавния ветеринарно-санитарен контрол по реда на закона за 
храните.” 

 
§5 В Чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал.1 думите: “Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на 
целеви помощи за отопление (ДВ, бр. 53 от 2003 г.)” се заменят с: „Наредба № РД 07-
5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление 
(ДВ, бр. 49 от 2008 г.) 

 2. В Ал. 2 думите „15 май” се заменят с: „31 декември”, след думите “за броя” 
се добавя: „и поименни списъци по образец, съгласно Приложение № 2” и думата 
„предходен” се заменя с „настоящия”. 

 3. Ал. 3 се изменя така:  
„(3) За осъществяване дейността по разпределение на храните Агенцията за 

социално подпомагане, предоставя на Разплащателната агенция списъци на лицата по 
ал.1, подпомагани през настоящия отоплителен сезон, на хартиен носител и в 
електронен вариант в срока по ал. 2. По предложение на Агенцията за социално 
подпомагане списъкът може да бъде допълнен в срок до 31 март на следващата 
календарна година.” 

 4. Създава се ал. 4:  
„(4) В случаите, в които лице, което не е включено в списъка по ал. 1 и се 

легитимира като правоимащо чрез заповед или служебна бележка, издадени от 
„Дирекция за социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане, 
ЮЛНЦ по чл. 6, ал. 4 го включва в текущото разпределение на храни.” 

 
  
 §6. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. Т. 3 се изменя така: 
„3. качеството, пакетирането, маркирането, местата и сроковете за доставка на 
храните;” 
 2. Създава се т. 6: 
„6. задължение на спечелилия процедурата участник да посочи обект/обекти, 
регистрирани по чл.12 от Закона за храните, където ще се извърши преработката 
и/или заготовката и/или пакетирането на продуктите, изтеглени от интервенционните 
запаси.” 
 

§7. В чл. 10, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Т. 2 се изменя така:  
„2. качеството, пакетирането, маркирането, местата и сроковете за доставка на 

храните;” 
 2. Създава се т. 6: 
„6. задължение на спечелилия процедурата участник да посочи обект/обекти, 
регистрирани по чл.12 от Закона за храните, където ще се извърши преработката 
и/или заготовката и/или пакетирането/ маркирането на земеделски продукти или 
храни, закупени от пазара на Общността.” 

 
§8. В чл. 15: 
1. Ал. 1 се изменя така:  
„(1) Разплащателната агенция проверява дали изтеглените от 

интервенционните запаси продукти се използват по предназначение.” 
2. ал. 2 и ал. 3 се отменят. 

 
 §9. Създава се чл. 15 а: 

“Чл. 15а. Официалният контролът върху храните, тяхната преработка, 
пакетиране, етикетиране и доставка в обектите за съхранение на храни на 
организациите по чл.6, ал.1 се извършва от органите на държавния здравен контрол и 
на държавния ветеринарно-санитарен контрол по реда на Закона за храните.” 

 
 §10. След чл. 18 се създава нова “Глава пета”: 

“Официален контрол при разпределение на храните” 
 
 §11. В Чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. т. 2 се отменя; 
2. Досегашната т. 3 става т. 2 и се изменя така:  
„2. количеството на доставените храни във временните пунктове за 

разпределение”. 
3. т. 4. става т. 3.  

 
§ 12. Създава се Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2: 

 
  

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 
Методика за оценка и класиране на юридическите лица с нестопанска 

цел: 

Максимален брой точки 100 точки 
 

Критерии за оценка: Оценка:  
 Да Не

1. Наличие на обекти за съхранение на храни от 
интервенционни запаси в съответната област 15 точки 0т.

2. Оборудване и инфраструктура:  
Наличие на товароподемна техника в обекта за 

съхранение(мотокари, палетни колички и др.)     
 Наличие на компютърна система за счетоводно отчитане на 
продуктите и храните за разпределение. 

                      

10 точки 
 
 10 точки 
 
 

0 
т. 

3. Наличие на собствен транспорт, предназначен за доставка 
на храните от обектите за съхранение до временните 
пунктове за разпределение в района 

 5 точки 0т.

4. Административен капацитет за съответната област, 
включващ: 
4.1. Брой щатен персонал: 
- до 5 души; 
- над 5 души; 
4.2.Брой доброволци: 
- до 50 души; 
- над 50 души; 

  
 
 
 5 точки 
10 точки 
 
 5 точки 
10 точки 

0т.

5. Не по-малко от две години опит в изпълнение на програми 
в съответната област, свързани с предоставяне на материални 
(хуманитарни) помощи с отчитане на: 

5.1. Стойност на предоставената помощ: 
- до 50 000 лв; 
- от 50 001 до 100 000; 
- над 100 000 лв. 
5.2. Брой подпомагани лица: 
- до 100; 
- от 101 до 1 000; 
- над 1 000; 

 
 
 
 
 5 точки; 
10 точки; 
15 точки; 
  
5 точки; 
10 точки; 
15 точки; 
 

0т.

6. ЮЛНЦ няма да кандидатства за възстановяване на 
транспортни разходи от обектите за съхранение на храните 
от интервенционните запаси в района до временните 
пунктове за разпределение в района 

10 точки 0т.
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§ 13. Създава се Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2: 
 Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 

 
 

Списък на индивидуалните бенефициенти за община................ 
 

№ 
по 
ред 

Трите имена на 
правоимащото лице 
/по азбучен ред/ 

ЕГН Трите имена 
но 
съпруг/съпруга

ЕГН Адрес 

1      
2      
3      
.....      
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 

§14. В едномесечен срок от влизане на наредбата в сила, комисията по чл. 5, ал. 
2 класира по методиката съгласно Приложение № 1 вече одобрените ЮЛНЦ за 
разпределение на храни за план 2009 г., като за целите на класирането ЮЛНЦ следва 
в 7-дневен срок от получаване на уведомление от Разплащателната агенция да 
представят документите по чл. 6, ал. 3.  

§15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 
 

 
МИНИСТЪР НА ТРУДА И                                                       

                               СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА: 
                                                   /ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА/ 
 

МИНИСТЪР НА                                                                 
                               ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: 
          /ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ/ 
 
 
   МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                                                      
                               И ХРАНИТЕ:  
                                                                                      /ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ/ 
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


