
 

 
 

 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
З а ме с т н и к - ми н и с т ъ р  н а  з е ме д е ли е т о  и  х р а н и т е  

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д  

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. 

за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по 

пчеларство за периода 2014 - 2016 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на 

проекти на актове в системата на Министерството на земеделието и храните, внасям 

за одобряване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 

г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по 

пчеларство за периода 2014 - 2016 г. 

С Решение на ЕК от 12.08.2013 г. С(2013) 5126 беше одобрена Националната 

програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г. на Република Българи, както и 

решение относно финансовото участие на Съюза в тази програма. Това е третата 

национална програма, която България прилага от 2007 година насам. 

През 2013 година на основание чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на 

Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, 

министърът на земеделието и храните издаде наредба, която да регламентира 

условията и реда за прилагането на мерките по Националната програма по 

пчеларство за периода 2014 - 2016 г. 

В свое писмо с вх. № 13-4014/01.07.15 г. ДФЗ предлага, във връзка с 

облекчаване процеса по изпълнение на Програмата и намаляване на 

административната тежест за финансовата 2016 година, да се премине към 
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безхартиена обработка на заявленията за подпомагане, което налага промяна в 

образеца на заявлението /Приложение № 5а от наредбата/. 

Предложените промени в наредбата са свързани с намаляване на броя на 

изискуемите при кандидатстване документи, като декларираните обстоятелства ще 

могат да се проверяват по служебен път.  

Предвижда се кражбата на кошери да се включи в обхвата на определението 

за форсмажорни обстоятелства, както и да се прецизира текста, касаещ 

допустимостта на бенефициенти, получили финансиране за закупуване на нови 

кошери и отводки в предходни години.  

С предложеното изменение и допълнение на Наредбата се цели облекчаване 

на процеса по прилагане на програмата, както и по-доброто и ефективно усвояване 

на бюджета по отделните мерки. 

Приемането на проекта на Наредба не изисква допълнителни средства от 

бюджета на Министерството на земеделието и храните. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г.  

за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по 

пчеларство за периода 2014 - 2016 г. е съгласуван в съответствие с разпоредбите на 

чл. 16 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в системата на 

Министерството на земеделието и храните. 

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което не е приложена таблица на съответствието с правото на 

Европейския съюз. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 58л, ал. 3 от Закона за 

прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз, предлагам да одобрите предложения проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за 

прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 

2016 г. 

С уважение, 

Д-р Цветан Димитров 

Заместник-министър    

         



                                                                                                                        Проект 

  

 

НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2013 Г. 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 

- 2016 Г. 

(Обн., ДВ, бр. 103 от 2013 г.; изм. ДВ, бр. 89 от 2014 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „въз основа на степента на усвояване на средствата по 

всяка от тях” се заличават.  

 

§ 2. В чл. 14, т. 2 думите „Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация 

на пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.)” се заменят с „Наредба № 10 от 2015 г. за 

условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 

2015 г.)”. 

 

§ 3. В чл. 18 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 4, т. 1 преди думата ”предходни” се добавя ”всички”. 

2. В ал. 5, т. 1 преди думата „предходни” се добавя „всички”. 

 

§ 4. В чл. 19, ал. 2, т. 4 думите „Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и 

идентификация на пчелните семейства” се заменят с „Наредба № 10 от 2015 г. за условията 

за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства”. 

 

§ 5. В § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби се създава б. „ж”: 

„ж) кражба на кошери и пчелни семейства”. 

 

§ 6. В приложение № 3, т. 7 думите ”по Наредба № 27 от 2002 г.” се заличават. 

 



§ 7. В приложение № 5а, в Раздел ІV, т. 9 „Общи документи за всички мерки”, т. 2, 7 

и 8 се отменят. 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН/ЮИ/Ж  дирекция „Пра 


