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Правилата и задълженията, описани в тези указания, произтичат от 

регламентите и директивите на Европейската общност, които са 

задължителни за спазване в Република България, като страна - членка 

на ЕС. 

 

Поради честите промени в европейското законодателство Държавен 

фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция си запазва правото да 

извършва промени и своевременно да актуализира публикуваните 

указания, което може да доведе до забавяне поради технически или 

други обективни причини. 

 

За много от процедурите, описани в тези указания, има определени 

срокове, които е важно да спазвате. В противен случай е възможно 

част от депозираната банкова гаранция да бъде задържана или да 

загубите правото за получаване на възстановяване при износ (субсидия). 

 

Цитираните в тези указания официални актове са публикувани в 

Официалния вестник на Европейския Съюз, достъп до който можете да 

получите на сайта  www.eur-lex.europa.eu  

 

Заявителят носи отговорност всички подписани и подадени от него 

документи да бъдат получени в ДФЗ - РА в  регламентираните срокове. 
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ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА САЩ 

Вие се нуждаете от лицензия за износ, когато извършвате износ на  

различен тип сирена от Европейска Общност към САЩ под определена 

квота и тези продукти са  включени  в Приложение IIа на Регламент 

1187/2009 и посочени в Приложение II на настоящите указания. 

За продуктите с код по КН 0406 се представя лицензия за износ, когато 

те се изнасят за Съединените щати в рамките на следните квоти:  

а) допълнителната квота съгласно Споразумението за селското 

стопанство;  

б) тарифните квоти, произтичащи първоначално от Токийския кръг и 

предоставени от Съединените щати на Австрия, Финландия и Швеция в 

списък ХХ от Уругвайския кръг;  

в) тарифните квоти, произтичащи първоначално от Уругвайския кръг и 

предоставени от Съединените щати на Чешката република, Унгария, 

Полша и Словакия в списък ХХ от Уругвайския кръг.  

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ  ЗА ИЗНОС 

Заявлението за лицензия за износ се подава до Държавен фонд 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, гр. София, по някой от следните 

начини: 

� Лично или чрез упълномощено лице, в ДЪРЖАВЕН ФОНД 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ”-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ, бул. „Цар Борис ІІІ” № 

136, Сектор „Търговски механизми”; 

� По куриер, на същия адрес; 

� По факс номер +359-2-955-52-48. Образецът на заявление за 

лицензия за износ може да изтеглите от интернет страницата на Държавен 

фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, да го попълните, подпечатате 

и изпратите по факс. В този случай допълнително трябва да представите в 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция на хартия 

оригиналното заявление за лицензия и всички придружаващи го 

документи. Ако не го направите, няма да Ви бъде издадена лицензия  за 

износ. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВИТЕЛИТЕ 

Необходимо е износителят да се регистрира в ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, като подаде Заявление за регистрационен номер 

(по образец) в Централно Управление на Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

При подаване на Заявлението се предоставят оригиналите на 

изискваните копия от документи. В случай, че молбата се подава от 

упълномощено лице, във втората част се попълват данните за това лице.  

Кандидатстващите за лицензия за износ на сирене трябва отговарят на 

следните изисквания: 

� Да бъдат физически или юридически лица; 

� Да бъдат регистрирани в Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, сектор „Търговски механизми” преди първото си 

кандидатстване за лицензия  за износ. 

Документите, необходими при регистрация, са посочени в образеца на 

Заявление за регистрационен номер, достъпен на интернет страницата на 

ДФЗ – РА. 

Забележка:  

При всяка промяна в правния статут на износителя трябва своевременно да уведомите 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЛИЦЕНЦИЯ ЗА ИЗНОС 

Заявлението за лицензия се попълва изцяло, като се съобразят следните 

особености:  

Заявленията за издаване на лицензии за износ се подават до Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция всеки работен ден, най-късно 

до 14:00 часа (българско време). Датата на депозиране на заявлението се 

приема за дата на подаването: 

- ако е съпроводено с валидна гаранция 

-ако то е постъпило в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция до 14:00 часа (българско време) на съответния ден. Ако 

заявлението е постъпило в събота, неделя или в неработен ден или след 
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14:00 часа, същото се счита за получено в първия работен ден, следващ 

деня, в който фактически е било получено. 

Забележка: 

Ако изпращате Вашето заявление по факс, постарайте се то да постъпи в Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция преди 14:00 часа. В такъв случай времето на 

получаване на факса ще се приеме за време на подаване на заявлението. Заявления за 

издаване на лицензии и сертификати могат да се анулират само с писмо, писмено 

съобщение по телекомуникационен път, получено до 14:00 часа в деня на подаване на 

заявлението. 

Заявлението не може да съдържа задраскани и изтрити пасажи. Приемат 

се само чисто и коректно попълнени заявления. Когато мястото, 

предназначено за попълване на дадена клетка се окаже недостатъчно, то 

продължението се записва в клетка №20 с препратка. За издаването на 

един лицензия се използва отделен формуляр. Забавянето в резултат на 

несъобразяването с правилата за попълване на заявлението е за сметка на 

кандидата.  

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗНОСА НА СИРЕНА ЗА САЩ 

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Съгласно член 21 на регламент 1187/2009 г. заявленията за лицензии се 

подават пред компетентния орган (ДФЗ – РА) от 1 до 10 септември на 

годината, предхождаща годината на квотата, за която са предоставени 

лицензиите за износ. Всички заявления се подават едновременно до 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.  

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

При някои продукти има разделение на количествата между двете квоти, 

поради което за всяка квота трябва да се кандидатства поотделно. 

За квотите, определени като 22-Токио, 22-Уругвай, 25-Токио и 25-

Уругвай, общото заявено количество на заявител и на квота обхваща най- 

малко 10 тона и не надвишава наличното количество по съответната 

квота, определено в приложение II на настоящите указания (както и в 

приложение II а на регл.1187/2009 г.). 
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За другите квоти от приложение II, общото заявено количество на 

заявител и на квота обхваща най-малко 10 тона и не повече от 40 % от 

наличното количество по съответната квота, определено в посоченото 

приложение. 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

Заявителят попълва заявлението за износна лицензия по следния начин: 

� В клетка № 4 се посочва името и адресът на кандидата 

� В клетка № 7  се посочва САЩ –US ; 

� В клетка №11 - гаранцията, която не може да бъде по – малка от 

5евро/100кг. Сумата на гаранцията се записва в национална валута – лева, 

с два знака след десетичната запетая. 

� В клетка №14 – търговско наименование на продукта 

� В клетка №15 - описание на продукта, в съответствие с 

Комбинираната Номенклатура; 

� В клетка № 16 – отбелязва се осемцифреният код от Комбинираната 

номенклатура. Лицензиите обаче са валидни и за продукти с всякакви 

други кодове в рамките на код по КН 0406.  

� В клетка №17  – количеството в кг. на продукта с цифри. 

� В клетка №18 - количеството в кг. на продукта  с думи.  

� В клетка №20 – на заявленията за лицензия и лицензиите се 

включва следният текст:  

„За износ за Съединените американски щати“:  

Квота за … (година) — глава III, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.  

Идентификация на квотата: ...........................................................” 

Глава II на Р1187/09 с изключение на членове 7 и 10 се прилага за износ на 

сирена под квота за САЩ. Лицензиите, издадени съгласно настоящия 

член, са валидни само за износа на продуктите в рамките на квотите. 

 

Заявителите за лицензии за износ посочват в заявлението и във 

формуляра, посочен в приложение III на настоящите указания: 

- названието на продуктовата група, обхваната от квотата на Съединените 

щати в съответствие с допълнителни бележки 16—23 и 25 в глава 4 от 

Хармонизираната тарифа на Съединените щати;  
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- наименованията на продуктите в съответствие с Хармонизираната 

тарифа на Съединените щати;  

- името и адреса на вносителя в Съединените щати, определен от 

заявителя.  

Заявленията за лицензии за износ се придружават от декларация от 

определения вносител, с която се удостоверява, че той отговаря на 

действащите в Съединените щати правила относно издаването на 

лицензии за внос.  

 

Заявленията се приемат само ако отговарят на максималните 

количествени ограничения, съдържат цялата информация и са 

придружени от посочените документи. Исканата информация се 

представя в съответствие с образеца, установен в приложение III.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ 

Заявителите за лицензии за износ представят доказателства, че са 

изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне 

през една от предходните три календарни години и че определеният от 

тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. Доказателството за 

извършване на търговия в съответствие с първа алинея се представя 

съгласно член 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006. 

 

Заявленията за лицензии за износ се придружават от декларация от 

определения вносител, който удостоверява, че той е избираем съгласно 

действащите правила в Съединените щати за издаването на лицензии за 

внос за продуктите от код по КН 0406. Имената на определените 

вносители се съобщават от Комисията на компетентните органи в 

Съединените щати. В случаите, когато на определения вносител не е 

разпределена лицензия за внос за дадените количества при обстоятелства, 

които не пораждат съмнение за добросъвестността на вносителя, 

операторът може да получи разрешение от държавата-членка да определи 

друг вносител, при условие че той е включен в списъка, с имената на 

определените вносители, съобщени от Комисията на компетентните 

органи в САЩ. 
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КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Когато заявленията за лицензии за износ в квота надвишават 

наличното количество за въпросната година, Комисията прилага 

еднакъв разпределителен коефициент към заявените количества, но не 

по-късно от 31 октомври. За отхвърлените количества или за 

количествата, надвишаващи разпределените, обезпеченията се 

освобождават изцяло или частично. 

 

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС 

Лицензии за износ се издават до 15 декември през годината, 

предхождаща квотната година за количествата, за които са разпределени 

лицензиите. 

Лицензите са валидни от 1 януари до 31 декември през квотната година. 

 

ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЦЕНЗИЯТА 

Износната лицензия ще бъде валидна от 01.01 до 31.12 на квотната 

година. 

ТОЛЕРАНС   

Не се допуска толеранс при износа на сирена за САЩ в рамките на квоти. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА ЗА ИЗНОС 

Гаранцията, която трябва да бъде внесена с цел издаване на лицензия за 

износ на сирена за САЩ, е в размер на левовата равностойност на 5 евро/ 

100 кг.  

Когато гаранцията възлиза на 100 eвро или по малко, гаранция не се 

изисква. 

Гаранциите се освобождават при представянето на доказателството по 

член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008, заедно с 

транспортния документ по член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 

612/2009, в който като местоназначение са посочени Съединените щати.  

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА 

 

Правата и задълженията, произтичащи от лицензиите за износ на сирена 

за САЩ, не подлежат на прехвърляне от техния титуляр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I  СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ ОТ КОД 0406 ПО КН 

 

0406 Сирена и извара: 

0406 10 - Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: 

0406 10 20 ---С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % ............  

0406 10 80 ---Други ..............................................................................................................  

0406 20 - Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид: 

0406 20 10 ---Сирене Glaris с билки (наречено „schabzigef), произведено на базата на обезмаслено 
мляко с 

прибавка на фино смлени билки (3) ..............................................................  

0406 20 90 ---Други ..............................................................................................................  

0406 30 - Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: 

0406 30 10 ---При производството на които са вложени сирена, като Emmental, Gruyere и Appenzell 
и, в 

случай на необходимост, като добавка сирене Glaris с билки (наречено „schabzigef), пред-
назначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото 
вещество, по -малко или равно на 56 % ........................................................  

- - Други: 

---С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36 % и с тегловно съдържание 
на 
мазнини в сухото вещество: 

0406 30 31 ---Непревишаващо 48 %   

0406 30 39 ---Превишаващо 48 %   

0406 30 90 ---С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %  

0406 40 - Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti: 

0406 40 10  Сирене Roquefort 

06 40 50  Сирене Gorgonzola  

0406 40 90 - - Други  

0406 90 - Други сирена: 

0406 90 01  Предназначени за преработка (2)  
- - Други: 

0406 90 13  Сирене Emmental  

0406 90 15  Сирена Gruyere, Sbrinz   

0406 90 17  Сирена Bergkase, Appenzell   

0406 90 18  Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d'Or и Tete de Moine  

0406 90 19  Сирене Glaris с билки (наречено „schabzigef), произведено на базата на 
обезмаслено мляко 
с прибавка на фино смлени билки (3)  

0406 90 21   Сирене Cheddar   

0406 90 23  Сирене Edam  

0406 90 25  Сирене Tilsit   

0406 90 27  Сирене Butterkase  

0406 90 29 ---Кашкавал   

0406 90 32 ---Сирене Feta  

0406 90 35  Сирене Kefalotyri   

0406 90 37  Сирене Finlandia   

0406 90 39  Сирене Jarlsberg  
 Други: 

0406 90 50  Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози 
мехове 
 Други: 
 С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно 
съдържание 
на вода в немасленото вещество: 
 Непревишаващо 47 %: 
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0406 90 61  Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano   

0406 90 63  Сирена Fiore sardo, Pecorino   

0406 90 69 Други  
 Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: 

0406 90 73  Сирене Provolone  

0406 90 75  Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano  

0406 90 76  Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso  

0406 90 78   Сирене Gouda   

0406 90 79  Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio   

0406 90 81  Сирена Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, 
Colby, 
Monterey   

0406 90 82  Сирене Camembert  

0406 90 84  Сирене Brie  

0406 90 85  Сирена Kefalograviera, Kasseri   
 Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: 

0406 90 86 ---Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %:   

0406 90 87 ---Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %:   

0406 90 88 ---Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %:   

0406 90 93 ---Превишаващо 72 %   

0406 90 99 Други   
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ПРИЛОЖЕНИЕ II  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III  

 

  _____________________________________________________________ 
(наименование на заявителя) 

 

  _____________________________________________________________ 
(представител на заявителя, в случай на представителство ) 

 

  _____________________________________________________________ 
(ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕГН на заявителя) 

 

  _____________________________________________________________ 
(адрес на заявителя) 

 

  _____________________________________________________________ 
(УРН на заявителя в ДФ „Земеделие” - РА) 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ, ИЗИСКВАНИ СЪГЛАСНО 

ЧЛЕН 22 НА РЕГЛАМЕНТ (EО) 1187/2009 

 

Произход на квотата:  Уругвайски кръг:

Име/адрес на заявителя Заявено количество в kg

Код  по Хармонизираната 

тарифа                                      

на САЩ 

Име/адрес на  посочения 

вносител

Наименование  на групата, посочена в колона 2 от приложение IIa 

Токийски кръг:

Общо:

Код на продукта по  

Комбинираната 

номенклатура

Идентификация  на  квотата, посочена в колона  3 от приложение IIa ..................................................................................................................

 

 

 гр.София  

 Дата:....................      /име и подпис декларатор / 

 


