
 

 
 
 

 
РЕПУ Б ЛИК А БЪ ЛГ АРИЯ  

Министър  на  зем ед ели ет o ,  хр анит е  и  г ор ит е  

 

 

З А  П О В Е  Д  

РД09-1058/21.10.2021 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с точка 2, буква „Б“, 

част „Съдържание на уведомлението“, подбуква „б“ от ПРИЛОЖЕНИЕ III от Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2019/1746 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за прилагане на 

регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и 

одобрен доклад от Явор Гечев - заместник-министър на земеделието, храните и горите с 

рег. № 93-6139/28.10.2021 г. 

Н А Р Е Ж Д А М: 

В Заповед № РД09-443/07.05.2019 г. на министъра на земеделието, храните и 

горите се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова точка ІІ: 

„Утвърждавам образец на уведомление във връзка с точка 2, буква „Б“, част 

„Съдържание на уведомлението“, подбуква „б“ от ПРИЛОЖЕНИЕ III от Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2019/1746 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за прилагане на 

регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (ОВ L 268 

от 22.10.2019 г.), което предприятията за производство на захар и рафинериите подават 

ежегодно до 20 ноември в Министерство на земеделието, храните и горите за 

количествата захар, продадени през предходната пазарна година, разделени по видове 

употреба – Приложение V.“ 

2. Досегашната точка ІІ става точка ІІІ. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

       МИНИСТЪР: /П/ 

         ПРОФ. ХРИСТО БОЗУКОВ       

 

 



 2 

Приложение  V  към Заповед  № РД09-443/07.05.2019 г., изменена и 

допълнена със Заповед № РД09-1058/28.10.2021 г.  
на министъра на земеделието, храните и горите                           

 

ОБРАЗЕЦ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 във връзка с точка 2, буква „Б“, част „Съдържание на уведомлението“, подбуква „б“ 

от ПРИЛОЖЕНИЕ III от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 на Комисията от 1 

октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 за 

определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 

1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до 

Комисията относно информация и документи 

 

А. Данни за предприятието/рафинерията 

Фирма:  

ЕИК:  

Седалище и адрес на управление:  

Телефон: 

Електронна поща: 

Б. Данни за употребата на захар1     

1. Отчетна година: 

 2. Количествата захар, продадени през предходната пазарна година, разделени по 

видове употреба 

 

Употреба на захар 
Количество 

(тона) 

Общо продадени количества 

захар 
 

в т.ч.:  

- за продажби на дребно  

- към хранително-вкусовата 

промишленост 
 

- за други индустрии, с 

изключение на биоетанола 
 

 

В. Декларация  
  

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК. 

 Име и фамилия: 

Дата: Длъжност: 

Място: Подпис:  

 

                                                   
1Докладваните количества съответстват на общите количества, изразени в тонове еквивалент на бяла захар, 

продадени от захарни предприятия и рафинерии на търговци на дребно и потребители на захар през пазарната 

година. 


	З А П О В Е Д

