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ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
ДОКЛАД
от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и
горите
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 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
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 38а, т. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, внасям за одобряване проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 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 (Наредба № 11 от 2007 г.). С него се правят изменения и
допълнения и в другите две наредби, които уреждат признаването на организации и
групи на производители – Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на
организации

на

производители

и

междубраншови

организации

и

на

групи

производители (Наредба № 12 от 2015 г.) и Наредба № 1 от 2015 г. за договорните
отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на
производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на
млякото и млечните продукти (Наредба № 1 от 2015 г.).
Една от основите цели на предложените изменения е да се прекрати
практиката за създаване на организации и групи на производители от свързани лица
– роднини и лица, които се намират в зависимост, както и практиката за създаване на

такива сдружения чрез изкуствено разделяне на стопанства. И в трите наредби е
въведено определение за „свързани лица“, като наред с това се запазва изискването,
заложено в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съдружниците да не
са свързани предприятия и предприятия партньори, съгласно чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия. За предотвратяване на изкуственото разделяне на
стопанства се въвежда условие членовете на сдружението да са регистрирани като
земеделски стопани в продължение на две или повече стопански години.
С предложените изменения на Наредба №11 от 2007 г. се отразяват промените
в изискванията на законодателството на ЕС във връзка с влизането в сила на
Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №
1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на
плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията, както и на Регламент за изпълнение
2017/892 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (EС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на
плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. В наредбата са
отразени промените в условията за национално съфинансиране на оперативните
програми на организации на производители на плодове и зеленчуци, предвидени в
регламента „Омнибус“. Въведени са също така новите изисквания свързани с
максималния процент за директно предлагане на пазара на произведените от
членовете на организацията продукти, референтния период за изчисляване на
оборота

и

включването

в

него

на

преработени

продукти,

допустимите

административни разходи и разходи за персонал, съхранение на счетоводните
документи и др. Наред с това са прецизирани текстове, свързани с прилагането на
оперативните програми, които пораждат практически проблеми.
С предложените изменения на Наредба №1 от 2015 г. се уеднаквяват
критериите за признаване на организации на производители на мляко с условията за
признаване на организации на производители в другите сектори на земеделието.
Включени са и текстове, които осигуряват възможност подпомагане на организациите
на производители на мляко и млечни продукти по мярка 9 "Учредяване на групи и
организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. Определя се реда за проверка
на

изпълнението

на

критериите,

разписани

са

ангажиментите

на

МЗХГ

за

предоставяне на информация на Разплащателната агенция и на Европейската
комисия във връзка с признаването на организации на производители.
С

измененията

и

в

трите

наредби

се

предвижда

облекчаване

на

административните режими чрез отпадане на ненужни административни услуги и на
изисквания за предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може
да бъдат проверени по служебен ред.

Предложените изменения и допълнения на правната уредба на организациите
и групите на производители са насочени към постигане на следните цели:
- предотвратяване на създаването на организации и групи на производители от
свързани лица и чрез изкуствено разделяне на стопанства, което противоречи на
целите на сдружаването;
-

привеждане

в

съответствие

на

националната

правна

рамка

със

законодателството на ЕС в сектора на плодовете и зеленчуците;
-

синхронизиране

на

критериите

за

признаване

на

организации

на

производители в различните сектори на земеделието и осигуряване на равни
възможности за подпомагане по ПРСР;
- облекчаване на административните режими чрез отпадане на ненужни
административни услуги и на изисквания за предоставяне на документи за доказване
на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред.
С прилагане на изменените наредби се очаква постигането на следните
резултати:
- създаване на представителни и конкурентоспособни организации и групи на
производители, които осигуряват на членовете си предимствата на съвместното
производство и реализация на продукцията;
- подпомагане на реални сдружения на производителите, което да допринесе
за оптимизиране на земеделските структури в страната;
-

подобряване

на

пазарните

позиции

на

организациите

и

групите

на

производители и повишаване на тяхната роля във веригата на доставки.
Проектът на наредба няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Проектът

на

наредба

не

е

свързан

с

транспониране

в

националното

законодателство на актове на ЕС, поради което към него не е приложена таблица за
съответствие с европейското право.
Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на
наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 от 2007 г., както и докладът до
министъра на земеделието, храните и горите, са публикувани на интернет страницата
на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени
консултации

със

срок

за

предложения

и

становища

30

дни.

Получените

целесъобразни предложения и бележки от физически и юридически лица са отразени
в текста на проекта.
Съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за
постъпилите

предложения

от

проведената

обществена

консултация

заедно

с

обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет страницата на
Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени
консултации.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 38а, т. 2 от Закона за
прилагане

на

Общата

организация

на

пазарите

на

земеделски

продукти

на

Европейския съюз, предлагам да издадете Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 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.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
Заместник-министър

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 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
(обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм., бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г., бр. 27 и 47
от 2013 г., бр. 43 от 2015 г. и бр. 52 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „(Регламент (ЕС) № 1308/2013)“ се поставя
запетая и се добавя „Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март
2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в
посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията (ОВ, L 138/4 от 25.5.2017 г.) (Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на
Комисията), Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017
година за определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и
зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25.5.2017 г.)
(Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията)“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „регистрирани“ се добавя „в продължение на две или
повече стопански години“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В дружество по ал. 1 всеки член може да притежава не повече от 40% от
гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете
в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за
свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малки и
средни предприятия.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „пазара“ се добавя „до 25 на сто от
произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти – до 40 на
сто“.
2. В т. 1 думите „до 80 на сто от“ се заличават.
§ 4. В чл. 5, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „и съхраняват счетоводните документи
не по-малко от 5 години“.

§ 5. В чл. 7г, ал. 3 след думата „зеленчуци“ се добавя „с изключение на
помощта, за която е подадена валидна заявка за плащане“.
§ 6. В чл. 8а думите „Регламент № 543/2011“ се заменят с „Делегиран
Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 7. В чл. 9, ал. 2, т. 14 думите „копие на регистрационна карта със справка от
регистъра и“ и думите „или писмена декларация за уникалния регистрационен номер
на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол“ се заличават.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При сливане на признати организации
на производители, министърът на земеделието, храните и горите, въз основа на
становището по чл. 9, ал. 6, със заповед признава новата организация на
производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ.“.
2. В ал. 4 думите „чл. 114 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „чл. 59 от
Делегиран

Регламент

(ЕС)

2017/891

на

Комисията“

и

думите

„а

издаденото

удостоверение по чл. 14, ал. 1 се обезсилва“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „а издаденото удостоверение на асоциацията на организации
на производители по чл. 14, ал. 1 се обезсилва“ се заличават.
§ 9. В чл. 11, ал. 5 думите „приложение XІV към чл. 97, буква "б" от Регламент
№ 543/2011“ се заменят с „приложение V на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на
Комисията“.
§ 10. В чл. 14 ал.1 се отменя.
§ 11. В чл. 17 думите „Регламент № 543/2011“ се заменят с „Делегиран
Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2)

Разплащателната

агенция,

по

предложение

на

организацията

на

производители, определя референтен период, в съответствие с чл. 23, пар. 1 от
Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.“.
2. В ал. 4 думите „съгласно изискванията на чл. 50 от Регламент № 543/2011“
се заличават, а думите „вторичните продукти“ се заменят с „продукцията по чл. 22,
пар. 2, 3 и 4 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
3. В ал. 5 числото „25“ се заменя с „10“, а думите „и левовата равностойност на
1 500 000 евро“ се заличават.

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 59 и чл. 60 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „чл.
3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията и чл. 31 от Делегиран
Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
2. В ал. 4 думите „Приложение ІХ на Регламент № 543/2011“ се заменят с
„приложение II на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 14. В чл. 20а, ал. 1 думите „Приложение ХІ на Регламент № 543/2011“ се
заменят с „приложение IV на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 15. В чл. 20д ал. 2 се изменя така:
„(2)

Административните

разходи

и

разходите

за

персонал,

свързани

с

изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми, могат да включват
разходи по т. 2 от Приложение III на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на
Комисията.“.
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 думите „Регламент № 543/2011“ се заменят с „Делегиран
Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на
Комисията“.
2. В ал. 5 думите „чл. 65 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „чл. 34 от
Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „и Регламент № 543/2011“ се заменят с „Делегиран
Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на
Комисията“.
2. В ал. 5 думите „чл. 68 от Регламент № 543/2011“ се заменят с „чл. 25 от
Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията“.
§ 18. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „арендован от групата производители“ се добавя „или от
неин член“ и след думите „строеж на групата производители“ се добавя „или на неин
член“.
2. В чл. 6, т. 2 след думата „подпомагане“ се добавя „на лица, които не са
членове на групата производители“.
§ 19. В чл. 30, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „на лица които не са нейни
членове“.
§ 20. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 8:

„8. „Свързани лица“ по смисъла на тази наредба са:
1. съпрузите;
2. роднините по права линия без ограничения;
3. роднините по съребрена линия до трета степен включително;
4. работодател и работник;
5. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
6. когато едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице,
20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на
другото лице.“.
§ 21. В Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, раздел I. Образец на заявление за
признаване на организация на производители/група производители на плодове и
зеленчуци, т. 2 думите „копие на устройствен акт“ и т. 15 думите „копие на
регистрационна карта със справка от регистъра и“, както и думите „или копие на
документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната
система за администриране и контрол“ се заличават.
§ 22. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 се отменя.
§ 23. В Приложение № 10а към чл. 20, ал. 4, т. 4, след думата „съхранение“ се
добавя „– бокс палети, амбалаж и друг инвентар за съхранение“.
§ 24. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“,
„министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“
се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на
земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Параграф 12, т. 3 се прилага от 1 януари 2019 г.
§ 26. В Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации
на производители и междубраншови организации и на групи производители (обн. ДВ,
бр. 34 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се правят следните допълнения:
а) в ал. 2 след думата „разпоредбите“ се добавя „за свързани лица по тази
наредба и“;
б) в ал. 3 след думата „регистрирани“ се добавя „в продължение на две или
повече стопански години“.

2. В чл. 9, ал. 2, т. 4 думите „копие на регистрационна карта със справка от
регистъра и“, както и думите „или писмена декларация за уникалния регистрационен
номер на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол“ се
заличават.
3. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
4. В чл. 27 ал. 2 се отменя.
5. В § 1 на Допълнителните разпоредби се създава т. 4:
„4. „Свързани лица“ по смисъла на тази наредба са:
1. съпрузите;
2. роднините по права линия без ограничения;
3. роднините по съребрена линия до трета степен включително;
4. работодател и работник;
5. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
6. когато едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице,
20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на
другото лице.“.
6. В Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, раздел I и раздел IV, в частите „Към
заявлението

прилагам

следните

документи:“,

в

точки

4

думите

„копие

на

регистрационна карта със справка от регистъра и“, както и думите „или писмена
декларация за уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната система
за администриране и контрол“ се заличават.
7. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“,
„министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“
се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на
земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 27. В Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на
млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни
асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
(обн. ДВ, бр. 10 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „всяко юридическо лице или ясно обособена
част от него“ се заменя с „кооперация, събирателно дружество или дружество с
ограничена отговорност“;
бб) в т. 1 числото „5“ се заменя с „6“;
вв) в т. 2 в началото се добавя „е учредено по инициатива на производителите
и“;
гг) създава се т. 4:
„4. всеки член притежава не повече от 40 на сто от правата на глас. При
определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани

лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.“;
б) в ал. 2 след думата „мляко“ се добавя „и са регистрирани в продължение на
две или повече стопански години по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на
земеделските производители“.
2. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Организациите на производители на мляко и млечни продукти
могат да кандидатстват по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на
производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., когато са създадени за постигане на една или
повече от следните цели:
1. адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на
членовете на такива организации;
2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за
продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;
3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията,
включително за прибраната реколта и за наличностите;
4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на
производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и
организацията и улесняването на иновационните процеси.
(2)

Организациите на

производители,

които

кандидатстват по мярка 9

"Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.,
трябва да отговарят на изискванията на чл. 12 и 13 и:
1. членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат
на пазара мляко и млечни продукти на стойност не по-малко от 50 000 лв.;
2. да са учредени за постигане на цел или цели по ал. 1;
3. да имат вътрешни правила.
(3) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 2, т. 1 се
изчислява като сбор от стойността на предлаганата на пазара през предходната
година от отделните членове и/или от организацията на производители продукция от
мляко и млечни продукти. Стойността на предлаганата на пазара продукция се
доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводство.“.
3. В чл. 14, ал. 3 след думата „производителите“ се добавя „и водят
счетоводство за дейностите, които са им делегирани, по реда на Закона за
счетоводството“.
4. В чл. 15 думите „чл. 12“ се заменят с „Раздел I“.
5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
а) В ал. 1 думите „по образец одобрено със заповед на министъра на
земеделието и храните“ се заменят със „съгласно Приложение № 1“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 думата „заверен“ се заличава;

бб) в т. 4 думите „заверени за годината регистрационни карти“ се заменят с
„анкетни формуляри“, думата „производител“ се заменя със „стопанин“ и думата
„производители“ се заменя със „стопани“;
вв) точка 6 се изменя така:
„6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за
малките и средните предприятия;“;
гг) точка 9 се изменя така:
„9. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава
от пълномощник.“;
в) Създава се нова ал. 3:
„(3) Организациите на производители, които желаят да кандидатстват по мярка
9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.,
прилагат към заявлението по ал. 1 освен документите по ал. 2 и следните документи:
1. справка-декларация по образец съгласно Приложение № 2 за годишната
стойност на предлаганото на пазара от членовете на организацията и/или от нея
мляко и млечни продукти към датата на подаване на заявлението за признаване;
2. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на
предлаганото на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни
продукти през предходната година.“.
г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
6. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава
комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване,
включително чрез проверка на място.
(2) Комисията по ал. 1 дава становище по признаването на организацията на
производители.“.
б) в ал. 3 се създава изречение второ: „В заповедта се посочва дали
организацията

на

производители

отговаря

на

изискванията

на

чл.

13а

за

кандидатстване по мярка 9 ”Учредяване на групи и организации на производители” от
ПРСР 2014-2020 г.“.
в) създава се ал. 5:
„(5) Организациите на производители по ал. 3 могат да подадат в определени
периоди за прием заедно с документите по предходните алинеи и бизнес план. В тези
случаи

Министерството

на

земеделието,

храните

и

горите

изпраща

служебно

получения бизнес план в срок от 2 работни дни в Централното управление на
Държавен фон „Земеделие” – Разплащателна агенция.“.
7. В чл. 18 думите „регистър, който“ се заменят с „база данни, която“.
8. В чл. 20, ал. 1 след думата „най-малко“ се добавя „веднъж на 3 години и не
по-често от“ и се създава изречение второ: „Всяка година се проверяват най-малко
30% от признатите организации на производители на мляко и млечни продукти.“.

9. В чл. 22, ал. 2 се създава изречение второ: „В тези случаи организацията на
производители се заличава от базата данни по чл. 18.“.
10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 думите „по образец, одобрен със заповед на министъра на
земеделието и храните“ се заменят със „съгласно Приложение № 3“;
б) в ал. 3:
аа) в т. 2 думата „дружеството“ се заменя с „асоциацията“;
бб) в т. 3 накрая се добавя „в асоциацията“;
вв) точка 4 се отменя.
11. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на
Разплащателната агенция актуална информация за признатите организации на
производители и асоциации на организации на производители в сектора на млякото и
млечните продукти, както и за извършени проверки и резултатите от тях и за
предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности.
(2)

Министерството

на

земеделието,

храните

и

горите

изпраща

на

Разплащателната агенция копие от заповедта по чл. 22, ал.1 в тридневен срок от
нейното издаване.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно до
31 март Европейската комисия за всяко решение за признаване, за отказ за
признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители в
сектора на млякото и млечните продукти и на техните асоциации, взето през
предходната календарна година.“.
12. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение второ: „Те имат не по-малко от трима
членове и не осъществяват пряко производство, търговия и преработка в сектора на
млякото и млечните продукти.“.
13. В чл. 28 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите, въз основа на становище на комисията
по чл. 17, ал. 1“.
14. В чл. 29, ал. 2 думите „по образец, одобрен със заповед на министъра на
земеделието и храните“ се заменят със „съгласно Приложение № 4“.
15. В чл. 31 думите „регистър, който“ се заменят с „база данни, която“.
16. Създава се чл. 36а:
„Чл.

36а.

Министерство

на

земеделието,

храните

и

горите

информира

Европейската комисия ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, отказ за
признаване или оттегляне на признаване междубраншова организация в сектора на
млякото и млечните продукти, взето през предходната календарна година.“.
17. В § 1 на Допълнителните разпоредби досегашният текст става т. 1 и се
създава т. 2:
„2. „Свързани лица“ по смисъла на тази наредба са:
1. съпрузите;

2. роднините по права линия без ограничения;
3. роднините по съребрена линия до трета степен включително;
4. работодател и работник;
5. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
6. когато едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице,
20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на
другото лице.“.
18. Създават се Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1, Приложение № 2 към чл.
16, ал. 3, т. 1, Приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 и Приложение № 4 към. чл. 29, ал.:
„Приложение № 1
към чл. 16, ал. 1
Образец на заявление за признаване на организация на производители в
сектора на млякото и млечните продукти.
До
Министъра на земеделието, храните и горите
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .........................................................................................................................,
(трите имена по лична карта)

ЕГН ......................................................................................................................,
длъжност ...............................................................................................................
(управител, председател или друга)

на .........................................................................................................................
(фирма на дружеството или кооперацията)

ЕИК - единен идентификационен код ..............................................................
със седалище в гр. (с.) ...........................................................................................,
(населено място)

адрес на управление: .............................................................................................
.............................................................................................................................,
(улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет на дейност ............................................................................................,
район на дейност ...................................................................................................,
(област/и)

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………………………………………,
(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ………………………………………………………………………………………………………………,
е-mail адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Уважаеми господин министър,

Моля, представляваното от мен юридическо лице (дружество/събирателно
дружество/кооперация) да бъде признато за организация на производители в сектор
«Мляко и млечни продукти», за следните видове млека и млечни продукти: сурово
краве мляко; сурово овче мляко; сурово козе мляко; сурово биволско мляко;
четирите сурови млека; сирене от краве мляко; сирене от овче мляко; кашкавал от
краве мляко; кашкавал от овче мляко сирене от козе мляко;

сирене от биволско

мляко; краве кисело мляко; овче кисело мляко; козе кисело мляко; биволско кисело
мляко
/излишното се зачертава/
и други млечни продукти: ......................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Организацията е създадена за постигане на една или повече от следните цели:
1. планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по
отношение на качеството и количеството;
2. концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите,
произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на
пазара;
3. оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на
инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и
хуманното отношение към животните и за стабилизиране на цените на
производителите.
(отбелязват се избраните цели)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. списък с членовете на организацията;
2. заверено копие от вътрешен правилник за дейността на организацията;
3. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за
малките и средните предприятия;
4. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга
призната организация на производителите в сектора на млякото и млечните
продукти или че членуват в друга организация на производителите с друга
ферма, намираща се в различна административна област;
5. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите,
индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи,
с които ще се водят преговори за суровината;
6. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава
от

пълномощник.

Не желая да кандидатствам по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на
производители” по ПРСР 2014-2020 г.

Желая да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на
производители” по ПРСР 2014-2020 г. и прилагам следните документи:
1. Справка - декларация по образец за годишната стойност на предлаганите на
пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни продукти
през предходната година – Приложение № 3.
2. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганите
на пазара мляко и млечни продукти от членовете на организацията и/или от нея
през годината предхождаща кандидатстването за признаване.
3. Бизнес план.
(излишното се зачертава)
Дата: ...................

Заявител: ................................
(подпис и печат)
Приложение № 2
към чл. 16, ал. 3, т. 1
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията
добита продукция от мляко и млечни продукти
Долуподписаният (та)
...........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № .................................................., издадена от .......................................
на .............................................................., ЕГН……………………………………
.........................................................................,
адрес: ...............................................................................................................,
в качеството си на ..............................................................................................
(представляващ, управител)
на .....................................................................................................................
(наименование на дружеството или кооперацията)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно
членове на организацията продукция отговаря на изискванията на Наредба № 1 от
28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и
реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и
междубраншови организации в сектора на млякото и млечни продукти и възлиза на
………………… лева общо.
1............................................. лв.

2…………………………………………………… лв.
3. ………………………………………………….лв.
4.……………………………………………………лв.
5.……………………………………………………лв.
6. ………………………………………………… лв.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен
неверни данни.
Дата ...................

Декларатор :
………………………………
(подпис)

Гр. ......................
Забележка. "Поименно" означава, че имената на всеки член на организацията се
изписват заедно с годишния му оборот от мляко и млечни продукти за предходната
година на кандидатстване за признаване.
Приложение № 3
към чл. 24, ал. 2
Образец на заявление за признаване на асоциация на организация на
производители в сектора млякото и млечни продукти
До
Министъра на земеделието, храните и горите
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .........................................................................................................................,
(трите имена по лична карта)

ЕГН .....................................................................................................................,
длъжност ..............................................................................................................
(управител, председател или друга)

на ........................................................................................................................
(фирма на дружеството или сдружението)

ЕИК - единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) ..........................................,
със седалище в гр. (с.) ...........................................................................................,
(населено място)

адрес на управление: .............................................................................................
............................................................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност .......................................................................................,
район на дейност ...................................................................................................,
(област/и)

.............................................................................................................................

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ………………………………………………………………………………………………………………,
е-mail адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………
Уважаеми господин министър,
Моля, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на
млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни
асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
представляваното от мен дружество да бъде признато за асоциация на организации
на

производители

за

следните

видове

млека

и

млечни

продукти:

……………………………………………………………………………………………………………………………,
(изброяват се продуктите)
която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. списък на признатите организации на производителите, които членуват в
асоциацията;
2. заверено копие на вътрешен правилник за дейността на асоциацията.
3. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен
график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят
преговори за суровина.
4. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от
пълномощник.
Дата: ...................

Заявител: ................................
(подпис и печат)
Приложение № 4
към. чл. 29, ал. 1

Образец на заявление за признаване на междубраншова организация в
сектора на млякото и млечните продукти
До
Министъра на земеделието, храните и горите
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от .....................................................................................................................,
(трите имена по лична карта)

ЕГН .............................................................................................................,
длъжност ............................................................................................................
(председател или друга)

на ........................................................................................................................
(фирма на сдружението)

със седалище в гр. (с.) ...........................................................................................,
(населено място)

ЕИК - единен идентификационен код ..............................................................
адрес на управление: .........................................................................................,
..............................................................................................................................
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност .......................................................................................,
район на дейност ...................................................................................................,
(област/и)

номер и дата на издаване на удостоверение за вписване в централния регистър към
Министерството

на

правосъдието,

когато

сдружението

извършва

дейност

в

обществена полза ……………………………………………………………………………………………………………………
адрес за кореспонденция .......................................................................................
...........................................................................................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка: ................................................................................................,
е-mail адрес: ................................................................................................
Уважаеми господин министър,
Моля, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на
млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни
асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечни продукти,
представляваното

от

мен

сдружение

да

бъде

признато

за

междубраншова

организация в сектор „Мляко и млечни продукти”
на .........................................................................................................................
(производители, и/или търговци, и/или преработватели)
в сектор „Мляко и млечни продукти” за следните видове сурови млека и млечни
продукти: ...........................................................................................................
(изброяват се продуктите)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. заверено копие на съдебното решение за регистрация;
2. заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията с
обобщена информация за дейността на членовете на организацията;
3. документ за производствен и/или пазарен дял на мляко и млечни продукти,
който формират членовете на организацията;

4. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга
призната междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти;
5.

декларация

от

организацията,

че

ще

представя

в

МЗХГ

всички

споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява да участва, и
че няма да ги въвежда в действие до определянето им от ЕК за съвместими с правото
на Европейския съюз.
6.

пълномощно

с

нотариално

заверен

подпис

-

когато

заявление-

декларацията се подава от пълномощник.
Дата: ...................

Заявител: .............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
- междубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и
преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях;
- междубраншовата организация ще представя в Министерството на земеделието и
храните всички споразумения, решения и съгласувани практики, в които възнамерява
да участва, и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от Европейската
комисия за съвместими с правото на Европейския съюз.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен
неверни данни.
Дата ...................

Декларатор : ..........................
(подпис и печат)

Гр. .....................“.
19. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“,
„министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“
се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на
земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 28. (1) Признатите организации и групи на производители, в срок до два
месеца от влизане в сила на наредбата, трябва да отговарят на изискванията на § 2,
т. 2, § 27, т. 1, б. “а“ и § 28, т. 1, б. „бб“ и „гг“.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля
признаването на организация или група на производители, която не отговаря на
изискванията по ал. 1.

РУМЕН ПОРОЖАНОВ
Министър на земеделието, храните и горите

