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ОБЯВА № 01/18.05.2020 г. 

 

относно  

 

ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ 

НА НЯКОИ ВИДОВЕ СИРЕНА 
 

Пандемията от COVID-19 и въведените от държавите членки на ЕС масови 

ограничения на движението на граждани доведоха до спад в търсенето на определени 

изделия в сектора на млякото и млечните продукти (сирене, масло, обезмаслено мляко на 

прах). Разпространението на болестта и въведените мерки ограничиха наличието на 

работна ръка, което затруднява значително етапите на производство. Наред с това 

задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене 

и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и 

ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на 

мляко, млечни продукти. 

 

С оглед намаляване на неравновесието между търсенето и предлагането, 

произтичащо от посочените по-горе обстоятелства, ЕК взе решение за предоставяне на 

помощ за частно складиране на определени продукти, сред които попада и сиренето.  

 

Въз основа на  ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/591 НА КОМИСИЯТА от 30 

април 2020 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно 

складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на 

помощта в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция отваря прием на 

 заявления за предоставяне на помощ за частно складиране на сирене. 

 

За България е определено максимално количество на складираните сирена по 

схемата от 889 тона. 

 

Необходимите формуляри за кандидатстване са на разположение на официалната 

страницата на ДФЗ - https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/mliako/chastno-

skladirane/ 
 

Лицата, които проявяват интерес и отговарят на регламентираните изисквания могат 

да подават заявления за участие по извънредна временна мярка за частно складиране на 

сирене в ЦУ на ДФ „Земеделие“, дирекция „Селскостопански пазарни механизми”, отдел 

„Пчеларство, мляко и интервенции” на адрес: гр. София ПК 1618, ул. Гусла № 3. 

  

Приемът и одобрението на заявленията се извършва въз основа на изискванията 

на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/591 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2020 година 

за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои 

видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта, Регламент (ЕО) № 

1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17декември 2013 година 

за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1240 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 

годиназа определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта 

за частно складиране и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/mliako/chastno-skladirane/
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година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. По извънредната схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена 

могат да кандидатстват оператори, които са регистрирани по ДДС на територията на ЕС. 

2. Сиренето, включено в заявлението, следва: 

- да попада под код по КН 0406 от Комбинираната номенклатура; 

- да е произведено в България; 

- да е складирано; 

- да бъде с добро състояние и подходящо пазарно качество; 

- в деня, в който започва договорът за складиране, трябва да има минимална възраст 

съответстваща на периода на зреене, определен в продуктовата спецификация на сирената, 

които се ползват със защитено наименование за произход или със защитено географско 

указание, или на нормалния период на зреене; 

- всяка партида да тежи най-малко 0,5 тона; 

- да носи неизтриваема маркировка с надпис, който може да бъде кодиран и който 

указва производителя и датата на производство; 

- да има обозначение с датата на въвеждане на склад; 

- да не е било предмет на предишен договор за предоставяне на помощ за 

складиране. 

3. Заявленията по схемата следва да се отнасят до продукти, които са складирани 

изцяло. 

4. Не се допуска изменение на съдържанието на заявленията след тяхното 

представяне. 

5. Държавен фонд „Земеделие” може да сключва договори за съхранение по 

допустими заявления. Срокът на складиране по договорите може да бъде от 60 до 180 дни. 

6. Размерът на помощта е определен на база 15,57 EUR за тон на склад за 

постоянните разходи за складиране и 0,40 EUR за тон на ден за складиране по договор. 

7. Ако при проверки при изваждане от склад бъдат открити негодни продукти, за 

тези продукти не се изплаща помощ. 

8. Крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2020 г. 


