
 

 

  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
    Заместник -министър  на  з емеделието  и  храните  
 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ 

 

Д О К Л А Д  

от проф. д-р Георги Желязков – заместник-министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на 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 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На основание чл.25б от Закона за прилагане на общата организация на 

пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, внасям за одобрение проект 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за 

специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху 

употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен 

характер.  

Последните изменения в Наредба № 16 от 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 /обнародвани в ДВ. бр. 102 от 2016 г./ бяха 

насочени към уреждането на процедура за предоставяне на временна национална 

защита на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали 

националната процедура за одобрение и са изпратени за разглеждане в Европейската 

комисия, за да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования 

за произход и защитените географски указания. Временната национална защита се 

ограничава само до територията на Република България, в съответствие с чл. 9 на 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските 

продукти и храни. 

Целта на настоящият проект на Наредба е насочена към разписване на 

подробни правила свързани с прилагането на официалния контрол на земеделски 



продукти и храни, на които е предоставена временна национална защита. 

Осъществяването на контрола се извършва от Българската агенция по безопасност на 

храните на всеки етап от производството и разпространението на земеделски 

продукти и храни с временна национална защита. 

Производителите имат право да ползват наименованието, на което е 

предоставено временна национална защита, когато са вписани в базата данни на 

производителите на съответния продукт и, когато имат сключен договор за контрол за 

съответствие на продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице. При 

констатиране на употреба на наименование с временна национална защита 

представителите на Българската агенция по безопасност на храните извършват 

проверка в базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита, 

която се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и 

храните.  

Освен това се предлага при извършването на проверка от страна на 

Българската агенция по безопасност на храните контролираните производители и 

търговци да предоставят 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.  

Проектът на Наредба е разработен от работна група, създадена със Заповед на 

министъра на земеделието и храните № РД 09-916/21.11.2016 г., с цел изработване 

на настоящия проект на Наредба. В работната група бяха включени експерти от 

дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”, дирекция „Политики по 

агрохранителната верига” и Българската агенция по безопасност на храните. 

 Проектът на 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 е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от Правилата за 

изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на Министерство на 

земеделието и храните. 

         Проектът не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз, поради 

което не е приложена справка за съответствие с европейското право. 

         Приемането и прилагането на проекта на Наредба няма да доведе до пряко 

и/или косвено въздействие върху бюджета на Министерство на земеделието и 

храните. 

 Проектът на Наредба е публикуван на интернет страницата на Министерство на 

земеделието и храните и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.  

 

 



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.25б от Закона за прилагане на 

общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 

предлагам да издадете предложения проект на 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. 

 

С уважение, 

                              ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ  
            Заместник-министър  

 



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 изменения и допълнения: 

            1. В ал. 1 след думата „характер“ се добавя „както  и върху употребата на 

наименования с временна национална защита“. 

            2. В ал. 2 след думата „характер“ 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 № 1151/2012.“. 

 

§ 3. В наименованието на Глава втора след думата „характер“ 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, на които е предоставена временна национална защита“, а 

думите „чл. 36 от“ се заличават. 

  

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



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

храни с наименования с временна национална защита“. 

 2. В ал. 2: 

            а) точка 4 се изменя така: 

„4. проверява правомерността на употреба на символи, означения и наименования 

на продукти или храни със защитено географско означение, с традиционно специфичен 

характер 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 думите „защитени географски означения“ се добавя „и храни с 

традиционно специфичен характер“. 

б) в т. 4 след думите „защитени географски 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) точка 1 се изменя така: 

„1. проверяват опаковките и етикетите на храните, предлагани в съответния 

търговски обект, за наличието на символи, означения и наименования на продукти или 

храни със защитено географско означение,  традиционно специфичен характер 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 § 1 от Допълнителните разпоредби 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 

при условията и по реда на Раздел V от Глава четвърта на Наредба № 16, в съответствие 

с чл. 9 на Регламент № 1151/2012. 

7. Писмени доказателства“ по чл. 5, ал. 2, т. 4 са документи, издадени от 

контролен или компетентен орган на страна членка на ЕС по смисъла на чл. 37 от 

Регламент № 1151/2012.“. 

 

§ 8. В § 3 от Допълнителните разпоредби 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 
 

 



 

ПРОТОКОЛ 

 

от работна среща с цел обсъждане на проект на 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, провела се на 25 януари 2017 г. от 10.00 часа в 

Министерство на земеделието и храните 

 

 

Работната среща бе организирана от Министерство на земеделието и храните с цел 

предварително съгласуване и обмяна на мнения със заинтересовани лица по отношение на 

изготвения проект на 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 /Наредба № 6/. 

 

На заседанието присъстваха представители на Министерство на земеделието и 

храните, Асоциация на млекопреработвателите в България, Национална асоциация на 

млекопреработвателите и Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци. Проектът на 

наредба бе изпратен по електронен път и на вниманието на Националния съюз на 

градинарите в България, Асоциация на месопреработвателите в България, Българска 

Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика и „Биоагричерт 

Италия България“ ЕООД, като не бяха получени бележки от тяхна страна.  

 

Предложенията за изменение и допълнение на Наредба № 6 са свързани с 

прилагането на официалния контрол на земеделски продукти и храни, на които е 

предоставена временна национална защита.  Процедурата за предоставяне на тази защита 

е уредена с последното изменение и допълнение на Наредба № 16 от 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, обнародвано в ДВ, бр. 102 от 23 декември 2016 

г. Производителите имат право да ползват наименованието, на което е предоставено 

временна национална защита, когато са вписани в базата данни на производителите на 

съответния продукт и, когато имат сключен договор за контрол за съответствие на 

продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице.  

 

Българската агенция по безопасност на храните вече ще осъществява официалния 

контрол не само при употребата на продукти и храни със защитени географски означения 

и с традиционно специфичен характер, но и при продукти с временна национална защита. 

При констатиране на употреба на наименование с временна национална защита 

представителите на Българската агенция по безопасност на храните извършват проверка в 

базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита, която се 

публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните. Предлага 

се при извършването на проверка от страна на Българската агенция по безопасност на 

храните контролираните производители и търговци да предоставят 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. 

 

От страна на присъстващите не бяха получени бележки и препоръки по 

представения проект на Наредба. 

 

 


