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я
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2015 .

я
,
я

(обн.,

, бр. 10 от 2015 г.)

чл. 1 се правят следните изменения:

§ 1.

1. ъздава се нова т. 2:
„2. редът за регистрация и водене на регистър на първите изкупвачи на
сурово мляко и за подаване на месечни декларации за общото количество изкупено
сурово краве мляко;“.
2.

осегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3 (1)

уровото мляко от производител се доставя и изкупува на

територията на страната въз основа на сключен писмен договор за доставка с първи
изкупвач.
(2)

оговорите по ал. 1 се сключват между производител на сурово мляко и

първи изкупвач, вписан в регистъра по чл. 55д, ал. 4 от
(3)

.

топанството на производителя по ал. 2 в случай, че е разположено на

територията на:
1.

епублика

ългария, трябва да има регистрирани крави за мляко, овце,

кози или биволици в животновъдни обекти в
на

нтегрираната информационна система

;
2. друга държава-членка на

вропейския съюз, трябва да е идентифицирано с

име на производителя на сурово мляко, номер и адрес на животновъдния обект и
вида на млякото, което ще се доставя.
(4)

оговорите за доставка могат да бъдат срочни или безсрочни, с клауза за

прекратяване, като минималният срок по договора е 6 месеца, освен в случаите,
когато производителят ползва правото си на писмен отказ от минималния 6-месечен
срок, съгласно чл. 148, параграф 4 от
парламент и на

егламент (

) № 1308/2013 на

вропейския

ъвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща

организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти
(

) № 922/72, (

( егламент (
§ 3.
1.

) № 1308/2013 г.) (

) № 1037/2001 и (

) № 1234/2007

, бр. L 347,20.12.2013 г.).“

чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
ал. 1 след думите „страни по договора“ се добавя „и адрес за

кореспонденция“.
2.

) № 234/79, (

ал. 2:

а) в т. 1:
аа) в текста преди б. „а“ думата „може“ се заличава.
аб) буква „б“ се изменя така:
„б) да е обективно определима, като се изчислява въз основа на методика,
описана в договора, която съдържа стойност в цифрово изражение на пазарен
индекс на физически литър или килограм сурово мляко и нейното увеличаване или
намаляване, следствие въздействието на различни фактори, които може да включват
един или комбинация от пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните
условия, доставеното количество и качество или състава на доставеното сурово
мляко, също посочени в договора.“
б) в т. 2 след думите „сурово мляко“ се добавя „за срока на действие на
договора“.
в) в т. 3 думите „при условията на чл. 3, ал. 3“ се заменят с „определен
съгласно чл. 3, ал. 4“.
г) в т. 4 след думата „плащане“ се добавя „на стойността на доставеното
количество по договорената цена“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5 (1)

ържавен фонд „ емеделие“ създава и поддържа в

нтегрираната

система за администриране и контрол регистър на сключените договори за доставка
на сурово мляко, съгласно приложение № 1.
(2) а включване в регистъра по ал. 1, първият изкупвач подава заявление по
образец, одобрен от изпълнителния директор на
областната дирекция на

ържавен фонд „ емеделие“, в

по адрес на дейността си, заедно с опис на всички

приложени договори със задължителните елементи на същите, на електронен
носител.
аявлението по ал. 2 се подава в 14-дневен срок от сключването на

(3)
договорите:
1.

лично

от

първия

изкупвач,

от

законния

му

представител

или

от

упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите, или
2. по електронен път, след подаване на заявление за предоставяне на права
за достъп и ползване на електронен модул, съгласно указания от изпълнителния
директор на
(4)

.
лужителите на

извършват предварителен преглед на подадените

документи по ал. 2 в присъствието на кандидата, на неговия законен представител
или на упълномощеното от него лице.
(5)

случай на липси или нередовности във всички представени документи,

заявлението не се приема или не се одобрява за прието в модула, като незабавно се
връща на първия изкупвач, заедно с писмено изложение за всички установени липси
и/или нередовности.
2

(6)

случай на липси или нередовности в част от документите, заявлението

се приема и обработва само за частта от документите, за които не са установени
липси и нередовности, като останалата част от документите незабавно се връща на
първия изкупвач, заедно с писмено изложение за установените липси и/или
нередовности.
(7)

сички приети заявления получават уникален идентификационен номер с

отбелязани дата, час и минута на регистрацията им в

нтегрираната система за

администриране и контрол.
(8)

регистъра се включват само договори за доставка на сурово мляко,

които отговарят на изискванията на чл. 148 от

егламент (

) №1308/2013 г.,

и настоящата наредба.“
§ 5.
1.

чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
ал. 1 думите „регистрацията на договорите“ се заменят с „приема на

заявлението по чл. 5, ал. 7“.
2.

ал. 2 след думите „по чл. 5, ал. 1“ се добавя „и писмено се уведомява

първия изкупвач“.
3.

ал. 3 думата „изкупвача“ се заменя с „първия изкупвач“, а думите „с

копие до производителя“ се заличават.
4. линеи 4 и 5 се изменят така:
„(4)
изкупвач

срок от 15 работни дни от получаване на уведомлението, първият
се

задължава

да

изпълнителния директор на

представи

заявление

по

образец,

одобрен

от

, към което да приложи копия от анекси за

изменение или нови договори с отстранените нередовности, по реда, описан в чл. 5,
ал. 2 и 3.
(5)

случай на неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 4,

отказва да регистрира съответния договор, засегнат от неотстранените нередовности
и писмено уведомява за това първия изкупвач, с копие до производителя на сурово
мляко.“
5. ъздава се ал. 6:
„(6)

случай на отказана регистрация по ал. 5, първият изкупвач може в срок

от 15 работни дни от получаване на отказа да подаде ново заявление по чл. 5,
ал. 2.“
§ 6.

чл. 7, ал. 1 думата „ зкупвачът“ се заменя с „ ървият изкупвач“, а

думите „до съответната областна дирекция на

“ се заменят с „по реда, описан в

чл. 5, ал. 2 и 3“.
§ 7.

чл. 8 думите „

дава“ се заменят с „депозирано в

на

, същите

получават“, а думите „изкупвачите“ се заменят с „първите изкупвачи“.
§ 8.

чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
3

1.
„в

ал. 1 след думите „без сключен договор“ се поставя запетая и се добавя

присъствието

на

производителя/първия

изкупвач,

упълномощен

негов

представител или негов служител“.
2.

ал. 2:

а) в т. 1 думите „2 % от“ се заменят с „1% от“, а след „12-месечен период“ се
поставя запетая и се добавя „считано от 1 април“.
б) в т. 2 – 4 след думите „12-месечен период“ се поставя запетая и се добавя
„считано от 1 април“.
в) в т. 5 думите „изкупвачите, на база анализ на риска“ се заменят с
„регистрираните първи изкупвачи за всеки-12 месечен период, считано от 1 април“.
г) създават се т. 6 и 7:
„6. първите изкупвачи, които не са изпълнили задължението си по чл. 6,
ал. 4;
7. първите изкупвачи, които не са подали заявление за регистриране на
договори за доставка на сурово мляко.“
3. ъздават се ал. 3 и 4:
„(3)

лед извършване на проверката на място, служителят на

представя

протокола с резултатите от нея за подпис на производителя/първия изкупвач, на
упълномощения негов представител или на неговия служител, който има право да
впише обяснения и възражения по направените констатации, след което му се
предоставя копие от подписания протокол.
(4)

срок до 10 работни дни от получаването на копието на протокола по ал.

3 производителят/първият изкупвач може допълнително да даде обяснения и да
направи възражения по направените констатации до изпълнителния директор на
.“
§ 9.

ъздава се глава втора „а“ „ ед за регистрация и водене на регистър на

първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечните декларации за
общото количество изкупено сурово краве мляко“ с чл. 11а – 11г:
„

Чл. 11а. (1)

„ “

ървият изкупвач на сурово мляко подава в

заявление за

одобряване по образец, съгласно приложение № 2.
(2)

аявител, който ползва транспортни средства под наем прилага копие от

договорите за наем.
(3)

лед постъпване на заявлението се извършва служебна проверка за

наличие на удостоверения:
4

1. по чл. 12 от

акона за храните за млекопреработвателните предприятия

или млекосъбирателните центрове и/или
2. за регистрация на всички транспортни средства за транспортиране на
сурово мляко по реда на чл. 246 от акона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 11б.
установи

случай, че представените документи са нередовни или се

(1)

несъответствие

при

служебната

проверка

по

чл.

11а,

ал.

3

или

невъзможност за разделно изкупуване на заявените видове сурово мляко, на
заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани нередовностите или да
представи

допълнителни

доказателства

в

14-дневен

срок

от

получаване

на

съобщението.
случай на неотстраняване на нередовностите или непредставяне на

(2)

доказателства по ал. 4 се отказва регистрация на първия изкупвач.
случай на отказана регистрация по ал. 5, първият изкупвач може да

(3)

подаде ново заявление по чл. 11а, ал. 1.
срок от 30 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на

(4)

нередностите по ал. 1 се извършва вписване на заявителя в регистъра на първите
изкупвачи на мляко, публикуван на интернет-страницата на

.

ървият изкупвач се вписва в регистъра с датата на подаване на

(5)
заявлението

или

с

датата

на

отстранените

нередовности

или

представени

допълнителни доказателства.
(6)

аявителят по чл. 11а, ал. 1

се уведомява писмено от

за

извършената регистрация и за задълженията му като първи изкупвач на мляко или
за причините за отказ за извършване на регистрация.
(7)

ри промяна в обстоятелствата на регистриран първи изкупвач, същият е

длъжен да уведоми

в 14-дневен срок от настъпването й и да представи

документи, удостоверяващи промяната.
Чл. 11в. (1) егистрацията на първия изкупвач на мляко се прекратява:
1. по молба на първия изкупвач;
2.

при

установено

преобразуване,

прекратяване

или

обявяване

в

несъстоятелност на изкупвача – юридическо лице;
3. при заличаване от търговския регистър в случаите по чл. 60а от

ърговския

закон – физическо лице;
4. при заличаване на изкупвача от регистъра по чл. 12 от

акона за храните,

когато не е заявил извършване на дейността по изкупуване с регистрирани транспортни
средства.
(2)

се създава и поддържа електронен публичен списък на първите

изкупвачи, чиято регистрация е прекратена, който съдържа датата и причините за
прекратяване на регистрацията.
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Чл. 11г. (1)

ървите изкупвачи са длъжни да подават в

месечни

декларации за общото количество краве мляко, изкупено директно от производителите,
чиито стопанства са разположени на територията на

ългария и на други държави-

членки на вропейския съюз, по образец, съгласно приложение № 3.
(2)

екларациите по ал. 1 се подават до 20-то число на месеца за изкупените

през предходния месец количества.
(3)

екларации се приемат и регистрират в деловодството на

, когато са

изпратени по пощата, чрез факс или електронно подписани на посочен от

адрес

на електронна поща.“
чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „на

§ 10.

вропейския парламент и на

ъвета от 17

декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (
1037/2001 и (

) № 922/72, (

) № 1234/2007 ( егламент (

) № 234/79, (

) № 1308/2013 г.) (обн.,

) №

, бр. L 347 от

20.12.2013 г.)“ се заличават.
араграф 1 от

§ 11.
„§ 1.

опълнителната разпоредба се изменя така:

о смисъла на тази наредба:

1. „ оставка“ е всяка продажба на сурово мляко, произведено в стопанството на
производителя, на първи изкупвач.
2. „ ачин на събиране или доставяне на суровото мляко“ е идентифицирано
превозно средство на първия изкупвач или на производителя, с което ще се осъществи
доставката или регистрационен номер на млекосъбирателния център.
3. „ ърви изкупвач на сурово мляко“ е физическо или юридическо лице, което е
търговец по смисъла на ърговския закон, чиито обекти са регистрирани по реда на чл.
12

от

акона

транспортни

за

храните

средства,

и/или

използват

регистрирани

по

при

реда

изкупуването
на

чл.

246

специализирани
от

акона

за

ветеринарномедицинската дейност, вписано в публичния регистър по чл. 11б, ал. 4.
§ 12.

ъздават се приложения № 1 – 3.
„ риложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Ъ

Я

ме/
№ аим

ид на

ата на

ата на

ата на

ование на

сурово

сключва

промяна

прекрат

на първия

производите

то

не на

на дого-

яване на

изкупвач

ля на сурово

мляко

договора

вора

договора

енование

/
в

ме/ аимен

/

мляко
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риложение № 2
към чл. 11а, ал. 1
о
инистерството на земеделието, храните и горите
ирекция “ ивотновъдство”
гр.

офия

Я
за регистрация на първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко
от ........................................................................................................................
......................................................, адрес на управление .......................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
представляван(о) от ..............................................................................................
л.к. № ........................., издадена от .............................., валидна до ...................
риложени документи:

 копия от договори за наем на транспортни средства.
оля, да бъда регистриран като първи изкупвач на /отбелязва се с

/:

 сурово краве мляко;
 сурово овче мляко;
 сурово козе мляко;
 сурово биволско мляко;
 четирите сурови млека.
адрес на стопанска дейност в страната, където изкупвачът съхранява търговската,
счетоводната и технологичната документация по изкупуване и транспортиране на
сурово мляко: гр./с ………………………………, п.к. ……………,ул. №……………………………………………,
тел. ………………………………………, е-mail ……………………………………………………………………………………

ата ..............................

одпис .......................................
(и печат)

З

: аявителят трябва да е търговец по смисъла на ърговския закон.
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риложение № 3
към чл. 11г, ал. 1

……………………… 20…… .
т първи изкупвач на сурово краве мляко …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………, …………………………………………………………… =
в генция по вписванията ………………………………………………………………………………………………
редставлявано от: …………………………………………………………………………………………………………………,
__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /
седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………………,
адрес на дейност: ……………………………………………………………………………………………………………………,
тел.: ................................................... факс: .....................................................,
e-mail: ....................................................................
като първи изкупвач, че през месец …………………………… 20…… г.,

1.

ми е доставено сурово краве мляко директно от производители в размер на:
………………………… физически литри;
………………………… килограма (

1,03),

в това число доставено количество директно от производители от други държави
членки на

………………………… кг.

2. редната изкупна цена на количеството по т. 1 (

ДДС

.

)ев

размер на …………………………………… лв./литър.
3.
ъ

лащането на цената по сключените договори, в съответствие с т. 2 е
/

4.

ъ

на производителите (излишното се зачертава).

рогнозна изкупна цена за текущия месец е в размер на………………… лв./литър.
,

. 1
. 313

ата: …………………………… 20…… г.

я

.
екларатор:.......................................
(подпис и печат)

я

*Д

я

1

20

я

.“
§ 13.
храните“,

„

авсякъде в
“,

аредбата думите „ инистерството на земеделието и

„министърът

на

земеделието

и

храните“

и

„министъра

на
8

земеделието и храните“ се заменят съответно с „ инистерството на земеделието,
храните и горите“, „

“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и

„министъра на земеделието, храните и горите“.

§ 14.

ействащите договори за доставка на сурово мляко се привеждат в

съответствие с изискванията на раздел І и се регистрират съгласно раздел ІІ от
глава втора, в срок до 30 дни от внедряване на електронния модул за прием на
заявление по чл. 5, ал. 3, т. 2.
§ 15.

о разработване и внедряване на електронния модул за прием на

заявление по чл. 5, ал. 3, т. 2 първите изкупвачи могат да подават заявления по
реда, описан в чл. 5, ал. 2 и 3, т. 1.
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в – заместник-министър на земеделието, храните и горите
аредба за изменение и допълнение на

аредба № 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

Ъ ,
изпълнение на

аша Заповед №

09-504 от 26.06.2017 г. беше

сформирана работна група със задача да изготви проект на
допълнение на

аредба за изменение и

аредба № 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.

аботната група проведе работни заседания и обществено обсъждане,

след което постигна съгласие по новите текстове за изменение и допълнение на
наредбата.
направените

изменения

и

допълнения

се

прецизират

текстовете

за

минималните изисквания по съдържанието на договорите, за по-голяма яснота и
вследствие на опита от прилагането на договорните отношения от 2015 г. досега.
гр. офия 1040, бул. " ристо отев" № 55
ел: (+3592) 985 11 199, акс: (+3592) 981 79 55

ъздава

се

ред

за

извършване

на

проверка

за

идентификация

на

производителите на сурово мляко при подаване на заявленията от първите
изкупвачи за регистрация на договорите.
първи изкупвачи, регистрирани в

ъвеждат се договорни отношения между

епублика

ългария и млекопроизводители от

други държави членки на вропейския съюз.
цел прозрачност е описана по-подробно общата процедура по прием на
заявленията за регистрация на договорите от първите изкупвачи.

рокът за

подаване на заявление за анекси за изменение на съществуващи и/или нови
договори с отстранени нередовности се удължава на 15 работни дни.
цел намаляване на административната тежест се урежда подаването на
заявления за регистрация на договорите по електронен път чрез електронен модул,
предоставен от

ържавен фонд „Земеделие“, като задълженото лице може да избере

подаване на заявлението на място на хартиен носител или чрез електронния модул.
роят на проверките при производителите на краве мляко се намалява от 2%
на 1%, като се въвежда условие същите да обхващат не по-малко от 10 % от
регистрираните първи изкупвачи за всеки 12-месечен период, считано от 1 април.
редвидена е и проверка на изкупвачите, които не са изпълнили задълженията си
по отстраняване на нередовностите и непълнотите в сключените договори, както и
на регистрираните изкупвачи, които не са подали заявление за регистриране на
договори за доставка на сурово мляко.
проверката

на

място

и

режда се протоколирането на резултатите от

възможността

за

обяснения

и

възражения

на

производителя/първия изкупвач по направените констатации.
сновните промени в проекта на наредба са свързани с регистрацията на
първите изкупвачи, воденето на публичния регистър и подаването на месечните
декларации от първите изкупвачи за общото количество краве мляко, директно
изкупено от производителите. Чрез въвеждането на нова глава втора „а“ в наредбата
и двете нови приложения, се изпълнява разпоредбата на чл. 55д, ал. 5 от Закона за
прилагане на

бщата организация на

вропейския съюз.

пазарите на земеделски продукти на

въведените разпоредби не се увеличава административната

тежест за гражданите и бизнеса и не се предвиждат нови процедури, като в проекта
се описват действащите от 2015 г. насам, които са утвърдени със заповеди на
министъра на земеделието и храните. лава втора „а“ урежда приема на заявлението
и изискуемите документи за регистрация на първи изкупвач, отстраняване на
нередовности, срокове за разглеждане на документите и вписване в регистъра,
случаите на отказ от вписване и прекратяване на регистрацията.

писана е и

процедурата за подаване на месечните декларации от първите изкупвачи за общото
количество краве мляко, като за улеснение на адресатите в приложението е
предвиден образец на декларация.

2

риемането на проекта на наредба не изисква допълнителни средства от
бюджета на

инистерство на земеделието, храните и горите.

роектът на наредба не

предвижда и допълнителни разходи за неговите адресати.
редлаганият проект на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи
актове на

вропейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за

съответствие с правото на вропейския съюз.
а основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на
доклад и проектът на наредба са публикувани за обществени консултации на
интернет страницата на

инистерството на земеделието, храните и горите и на

ортала за обществени консултации със срок за предложения и становища 30 дни.
олучените целесъобразни предложения и бележки от физически и юридически лица
са отразени.
роектът на наредба е съгласуван в съответствие с разпоредбите на
равилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на
инистерството на земеделието, храните и горите.

аправените целесъобразни

бележки и предложения са отразени.
роектът на наредба е съобразен с

ешение № 338 на

инистерския съвет от

2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои
официални удостоверителни документи на хартиен носител.
Ъ ,
ъв връзка с гореизложеното и на основание чл. 55в от Закона за прилагане
на

бщата организация на пазарите на земеделски продукти на

предлагам да издадете

аредба за изменение и допълнение на

вропейския съюз,
аредба № 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.
и

иe:

1.

аредба;

2. правка за отразяване на постъпилите становища;
3. правка за отразяване на постъпилите становища от
обществените консултации;
4.

остъпилите становища.

уважение,

За е

ик- и и

ъ

3

