
 

 
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Ми н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о  и  х р а н и те  

 
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД09-581 

София 11.08.2016 г. 

 
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 6, ал. 1 от 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 (обн. ДВ. бр.73 от  2014 г.) и 

във връзка с одобрен Доклад № 93-7926/11.08.2016 г. на заместник-министъра на 

земеделието и храните 

  Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Да бъде открит прием на заявления по мярка „изтегляне от пазара“. 

II. Заявленията по т. I могат да бъдат подавани за: 

1. домати, включени в код по КН 0702 00 00; 

2. моркови, включени в код по КН 0706 10 00; 

   3. зеле, включено в код по КН 0704 90 10; 

   4. сладки пиперки, включени в код по КН 0709 60 10; 

   5. карфиол, включен в код по КН 0704 10 00; 

   6. краставици, включени в код по КН 0707 00 05; 

   7. корнишони, включени в код по КН 0707 00 90; 

   8. гъби от рода Agaricus, включени в код по КН 0709 51 00; 

   9. ябълки, включени в код по КН 0808 10; 

   10. круши, включени в код по КН 0808 30; 

   11. малини, включени в код по КН 0810 20; 

   12. десертно грозде, включено в код по КН 0806 10 10; 

   13. праскови и нектарини, включени в код по КН 0809 30; 

   14. сливи, включени в код по КН 0809 40 05; 

   15. череши, включени в код по КН 0809 29 00. 

III. Максималните количества за плодове и зеленчуци, при достигане на които приемът на 

заявления по т. I се прекратява от Държавен фонд „Земеделие“, са следните: 

   1.общо количество за праскови и нектарини - 300 тона; 

   2. общо количество за останалите плодове и зеленчуци по т.II , с изключение на праскови 

и нектарини - 3000 тона. 

    Възлагам изпълнението на заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд 

„Земеделие“. 

     Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (П) 

Министър на  земеделието и храните 

  
Съгласували: 

Заместник –министър на земеделието и храните: Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“: МАГДАЛЕНА ДАКОВА 

НВ/ПМОП 

 


